
 7 اجلزء
 

  بسم اهلل الرمحن الرحيمبسم اهلل الرمحن الرحيم

  wwwwww..44kkoottoobb..ccoomm  قعكم قعكم مت بفضل اهلل التحميل من مومت بفضل اهلل التحميل من مو

بني األصدقاء بني األصدقاء   نرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر املوقعنرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر املوقع

  واألقارب ويف املنتدياتواألقارب ويف املنتديات

 يكن لنا مجيعا بإذن اهلل صدقة جارية

  wwwwww..44kkoottoobb..ccoomm  لمزيد من الكتب افتح لمزيد من الكتب افتح لل

  واهلل املوفقواهلل املوفق

http://www.4kotob.com/
http://www.4kotob.com/
http://www.4kotob.com/
http://www.4kotob.com/


 

 

 كتاب األم
 لإلمام الشافعي رمحه اهلل

 
 اجلزء السابع



 2414 :صفحة 

 

   

 باب ما ال يقضى فيه باليمني  

  

 مع الشاهد وما يقضى  

وإذا ادعى الرجل على الرجل املال فأتى بامرأتني تشهدان له على حقه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فاحلجة فيه أن النساء إذا كن ال جيزن عند  .جة فيهما احل :فإن قال قائل .مل حيلف مع االمرأتني

 :احلاكم إال مع الرجال إال فيما ال يراه الرجال فهاتان امرأتان ليس معهما رجل يشهد فإن قال قائل

يعطى هبا بالسنة  :قيل .فقد يعطى بيمينه :فإن قال .معهما رجل حيلف فاحلالف غري شاهد
 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .لو شهد لنفسه مل حيلفليس أنه شاهد والرجل ال يشهد لنفسه و
لو شهد  :إذا كانتا مع رجل ولزمه عندي أن يقول :ومن قال امرأتان تقومان مقام الرجل قيل

أربع نسوة لرجل حبق أخذه كما يأخذه بشاهدين وشاهد وامرأتني وال أحسب أحدا يقول هبذا 
ائت  :أنه طلقها مل حتلف مع شاهدها وقيلولو أن امرأة رجل أقامت شاهدا  :قال .القول

بشاهد آخر وإال أحلفناه ما طلقك ولو أقام رجل شاهدا على أنه نكح امرأة بويل ورضاها وشهود 
ومهر مل يكن له أن حيلف مع شاهده وذلك أن الرجل مل ميلك رقبة املرأة كما ميلك األموال بالبيع 

كاح شيء كان حمرما عليه قبله وألن املرأة ال متلك من وغريه من وجوه امللك إمنا أبيح له منها بالن
نفسها ما كان الزوج ميلك منها فتقوم يف نفسها مقام الزوج فيها يف كل أمره أو يف بعضه والزوج 
نفسه مل يكن ميلكها ملك املال فهما خارجان من معىن من حكم له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمنا حكم هبا ملن  .تعاىل أعلم باليمني مع الشاهد عندي واهلل
ميلك ما حكم له به ملكا يكون له فيه بيعه وهبته أو سلطان رق أو ملك بوجه من الوجوه مما قد ملكه 
عليه غريه ومما ميلك هو على غريه وليس هكذا الزوج واملرأة إمنا سلطانه عليها سلطان إباحة شيء كان 

  .بل النكاححمرما ق



ولو أقام عبد شاهدا على أن سيده أعتقه أو كاتبه مل حيلف مع شاهده وذلك أن العبد ال ميلك من  
نفسه ما كان سيده مالكه ألن سيده كان له بيعه وهبته وليس ذلك للعبد يف نفسه وال يثبت شيء من 

  .الرق للعبد على نفسه إمنا يثبت ذلك إلنسان على غريه فأما على نفسه فال

فإذا كان احلق للمشهود له يف نفسه مثل العبد يعتق واملرأة تطلق واحلد يثبت أو يبطل فهذا كله ال  
جيوز فيه ميني مع الشاهد من قبل أن اليمني مع الشاهد فيما ميلك به احلالف مع شاهده شيئا كان بيد 

 ليه وسلم والذي قضى به رسول اهلل صلى اهلل ع .غريه مما قد ميلك بوجه من الوجوه
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من ذلك مال واملال غري املقضي له وغري املقضي عليه بل هو ملك أحدمها ينتقل إىل اآلخر فالعبد   
الذي يطلب أن يقضى له باليمني على عتقه كان إمنا يقضى له بنفسه وهو ال ميلكها ونفسه ليست 

 .اهلل عليه وسلم عندي واهلل تعاىل أعلم كغريه فكان هذا خارجا من معىن ما حكم به رسول اهلل صلى

ولو أتى رجل بشاهد يشهد أن رجال أشهده أن له على فالن حقا مل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
أحلف لقد شهد يل مل حيلف ألن حلفه على أنه شهد له ليس أن  :يقبل إال بشاهد آخر فإن قال

شاهده وليس اليمني على هذا باليمني على املال  حيلف على مال يأخذه إمنا حيلف على أن يثبت شهادة
وذلك أنه  .ولو أقام رجل شاهدا أن فالنا أوصى إليه أو أن فالنا وكله مل حيلف مع شاهده .ميلك

ال ميلك بالوصية وال بالوكالة شيئا ومثل ذلك لو أقام بينة أن فالنا أودعه داره أو أرضه مل حيلف مع 
نا قذفه بالزنا مل حيلف مع شاهده وذلك أنه ال ميلك باحلد شيئا إمنا ولو أقام شاهدا أن فال .شاهده

ولو أقام بينة على أنه جرحه  .احلد أمل على احملدود ال شيء ميلكه املشهود له على املشهود عليه
جراحة عمدا يف مثلها قود أو قتل ابنا له مل حيلف مع شاهده وذلك أن الشهادة ليست مبال بعينه وأنه 

ا املال دون التييري يف املال أو القاا  فإذا كان القاا  هو الذي يثبت هبا فالقاا  ليس ال جيب هب
أجل ولكن ليس ميلكه إال بأن  :فاملال ميلكه قيل :فإن قال قائل .بشيء ميلكه أحد على أحد

ال  ميلك القاا  معه ال أن املال إذا حلف كان له دون القاا  وال القاا  دون املال فلما كان إمنا



يثبت له أحدمها بعينه وكان املال ال ميلك دون القاا  مل جيز أن يكون اليمني مع الشاهد يف القاا  
ولو أقام عليه شاهدا أنه سرق له متاعا من حرز يسوي أكثر مما تقطع فيه اليد كان  .وهو ال ميلك

سارق ما ذهب له به خمالفا ألن يقيم عليه الشاهد فيما جيب به القاا  فيحلف مع شاهده ويغرم ال
أحدمها شيء  :قيل له يف السرقة شيئان .ما فرق بني هذا والقاا  :فإن قيل .وال يقطع

جيب هلل عز وجل وهو القطع واآلخر شيء جيب لآلدميني وهو الغرم فكل واحد منهما حكمه غري 
قد يسقط القطع عنه وال يسقط الغرم  :ما دل على هذا قيل :فإن قال قائل .حكم صاحبه

يسرق من غري حرز فال يقطع ويغرم  :وأين قيل :فإن قال .ويسقط الغرم وال يسقط القطع
 .وخيتلس وينتهب فيكون هبذا سارقا فال يقطع ويغرم ويكون له شبهة يف السرقة فال يقطع ويغرم

 ويسرق الرجل من امرأته واملرأة من زوجها من منزهلما الذي يسكنانه فال يقطع واحد منهما ويغرم فإن
  .وأين يسقط الغرم عنه ويقطع :قال
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يسرق السرقة فيهبها له املسروق أو يربئه من ضماهنا فال يكون عليه غرم ويقطع فال يسقط  :قيل  
القطع عنه إن سقط عنه غرم ما سرق ويف هذا بيان أن حكم الغرم غري حكم القطع وأن على السارق 

اآلخر وليس هكذا حكم اجلراح اليت ال جيب فيها أبدا مال إال ومعه حكمني قد يزول أحدمها ويثبت 
وإن اختار القود مث عفاه مل يكن له  .القاا  أو ختيري بني القود والعقل فأيهما اختار سقط اآلخر

عقل وإن اختار العقل مث أبرأه منه مل يكن له قاا  فهذان حكمان كل واحد منهما بدل من صاحبه 
ني اللذين ال يكون أحدمها بدال من صاحبه وال يبطل أحدمها إن بطل صاحبه ويشبه فال يشبهان احلكم

امرأته طالق إن كنت غابت فالنا هذا العبد  :الشهادة على السرقة أن يأيت رجل بشاهد على أنه قال
ويشهد أنه غابه فيحلف صاحب العبد مع شاهده ويأخذ العبد وال تطلق املرأة بشهادة واحد أنه 

يكون معه آخر وذلك أن الشاهد مع اليمني إمنا جاز على الغاب دون الطالق والطالق  حنث حىت
ليس بالغاب إمنا هي ميني حيلف هبا وحكم األميان غري حكم األموال وكذلك حكم الطالق غري حكم 



ولو كانت اجلراحة عمدا ال قود فيها حبال مثل أن يقتل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .األموال
 :ر املسلم عبدا مسلما أو يقتل ذميا أو مستأمنا أو يقتل ابن نفسه أو تكون جراحة ال قود فيها مثلاحل

اجلائفة واملأمومة وما ال قاا  فيه فهذا كله ال قود فيه قبلت فيه ميني املدعي مع شاهده فقضى له به 
 :فعي رمحه اهلل تعاىلقال الشا .كله ما كان عمدا منه ففي مال اجلاين وما كان خطأ فعلى العاقلة

ولو شهد شاهد أن رجال رمى رجال بسهم فأصاب بعض جسده مث خرج منه فأصاب آخر فقتله أو 
فإن كانت الرمية األوىل ال قاا  فيها فالشهادة  .جرحه فالرمية األوىل عمد واملااب الثاين خطأ

ال الرامي والثانية على جائزة وحيلفان مع شاهدمها ويقضي يف كل واحد منهما باألرش األوىل يف م
وإن كانت الرمية األوىل جيب فيها القاا  يف نفس كانت ألولياء الدم القسامة ويستحقون  .عاقلته

أحدمها أن اليمني ال تكون مع الشاهد يف هذا وذلك أن  :الدية مث القول يف الرمية الثانية قوالن
كانت هذه اجلناية واحدة فيها عمد فيه صاحب اخلطأ ال يثبت له شيء إال بثبوته لااحب العمد فلما 
أن الشاهد يبطل  :والقول الثاين .قاا  مل جيز يف القاا  إال شاهدان ألنه مل ميلك فيه شيئا

لااحب العمد إال أن يقسم معه أولياؤه ويثبت لااحب اخلطأ باليمني مع شاهده وهذا أصح القولني 
معىن املسألة من اليمني بالطالق على الغاب وبه نأخذ وهي يف مثل  -واهلل تعاىل أعلم  -عندي 

 والشهادة عليها 
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ولو أقام رجل على جارية وابنها شاهدا أهنما له حلف مع شاهده وأخذ اجلارية  .وعلى الغاب  
ولو أقام البينة على أهنا له وابنها له ولد منه حلف أيضا وقضي له باجلارية وكانت وابنها له  .وابنها
ولو أقام شاهدا بأن أباه تادق هبذه الدار  :قال .كانت أم ولد له بإقراره وشهادة شاهده وميينهو

ولو أقام  .عليه صدقة حمرمة موقوفة حلف مع شاهده وكانت الدار صدقة عليه كما شهد شاهده
نقرضوا البينة على أن أباه تادق هبذه الدار عليه صدقة حمرمة موقوفة وعلى أخوين له موقوفة فإذا ا
ما  :فعلى أوالدهم أو على املساكني حلفوا وثبتت حقوقهم فمن حلف ثبت حقه له فإن قال قائل



بال الرجل إذا أقام شاهدا أن أباه وقف عليه دارا وعلى أخوين له مث على أوالدهم بعدهم أحلفته 
ا بثبوت حقه وأثبت حقه من الادقة احملرمة فإن حلف أخواه ثبت حقهما وإن مل حيلف مل يثبت حقهم

فإذا شهد  .ألنا إمنا أخرجنا الدار من ملك من شهد عليه الشاهد بيمني من شهد له :قيل له
الشاهد لثالثة مل يكن لواحد منهم أن يأخذ بيمني صاحبه شيئا ألن حقه غري حق صاحبه وإن كان من 

احبها إىل فإذا حلفوا معا فأخرجت الدار من ملك ص .شيء واحد فحق كل واحد منهم حق صاحبه
ملك من حلف فكانت بكماهلا ملن حلف حياته فقد مضى احلكم فيها هلم ومن جاء بعدهم ممن وقفت 

أال ترى أن رجال لو أقام شاهدا على رجل بدار فحلف  .عليه إذا ماتوا يقوم مقام الوارث هلم فيها
ضى فيها بيمني الذي فقضى له هبا فإن مات كانت لوارثه بعده وال ميني على الوارث ألن احلكم قد م

أقام الشاهد له وإمنا هي موروثة عن الذي حلف مع شاهده وإن حلف أخواه فهي عليهما معه مث على 
وإن أىب أخواه أن حيلفا فنايبه منها وهو الثلث صدقة كما شهد شاهده مث نايبه بعد  .من بعدهم

 :ادق عليهم بعد االثننيفإن قال الذين ت .منها على من تادق به أبوه عليه بعده وبعد أخويه

حنن حنلف على ما أىب أن حيلف عليه االثنان فلهم أن حيلفوا من قبل أهنم مالكون حني كانوا إذا حلفوا 
ميلك  :وإمنا قلنا :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .بعد موت أبيهم الذي جعل هلم ملكه إذا مات

هذا ملك صحيح إذا أخرج املتادق من ملكه املتادق عليهم باليمني ألن السنة واآلثار تدل على أن 
أرضه صدقة على أقوام بعينهم مث على من بعدهم فملكه املتادق عليهم ما على ملكه املتادق كما 

وإذا قضينا بأن ملك املتادق يتحول إىل  :قال الشافعي رمحه اهلل .ملكهموه فهذا ملك صحيح
ىل مالك ينتفع به انتفاع املال يباع ما صار يف ملك املتادق عليهم كما ملكهم فهذا حتويل ملك مال إ

 أيديهم من 
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قال الشافعي رمحه اهلل  .غلته ويوهب ويورث وإن كان مسكنا أسكنوا فيه من أحبوا أو أكروه  
ولو شهد شاهد أن فالنا تادق هبذه الدار على فالن وفالن وفالن بينهم وبني من حدث  :تعاىل



فإذا حلفت  :أنا أحلف وأىب اآلخران قلنا :صدقة موقوفة حمرمة فقال أحد القوم للمتادق من ولد
جعلنا لك ثلث هذه الادقة مث كلما حدث معك ولد واحد وقفنا له الثلث اآلخر الذي ليس يف يديك 
مث إن حدث آخر وقفنا له الثلث اآلخر الذي ليس يف يديك وال يوقف للحادث قبله فإن حدث آخر 

ا حدث ولد بعد الولدين اللذين يوقف هلما الثلثان حىت تستكمل الدار انتقات من نقاناك وكلم
حقك وانتقص كل من كان معك من حقوقهم ألنه كذلك تادق عليك فمن حلف من الكبار كان 
على حقه ومن بلغ فحلف كان على حقه ومن أىب بطل حقه وتوقف غلة من مل يبلغ حىت يبلغوا 

وإن تادق على ثالثة مث  .وا فريد نايبهم منها على املتادق عليهم معهمفيحلفوا فتكون هلم أو يأب
كيف  :فإن قيل .على من بعدهم فحلف واحد كان له الثلث وبطل الثلثان فاارا مرياثا للورثة

تكون دار شهد عليها أهنا كلها موقوفة حمرمة بعضها مرياث وبعضها موقوف فإهنا لو وقفت على 
العشر فمن حلف أخذ حقه ومن أىب مل يكن له فيها حق وما مل يكن  عشرة كان لكل واحد منهم

عشرة شهد شاهد أن ميتا  :قيل .ما يشبه ذلك :فإن قيل .ألحد وقفا كان مرياثا على األصل
قال الشافعي  .أوصى هلم بدار فحلف واحد فله عشرها فإن أىب التسعة رجع ما بقي من الدار مرياثا

ى ثالثة فحلف واحد وأىب اثنان كان نايبهما مرياثا وكان الثلث صدقة ولو تادق هبا عل :رمحه اهلل
هي صدقة على الثالثة مث على أبنائهم من بعدهم فحلف واحد جعلنا ثلثها له  :على واحد فإن قال

وأىب االثنان فجعلنا نايبهما منها مرياثا وهو الثلثان مث حدث هلما ولدان وماتا وقف هلما نايبهما حىت 
قال الشافعي رمحه  .حلفا أو ميوتا فيحلف وارثهما فإن أىب وارثهما رد ما بقي مرياثا للورثةيبلغا في
وإمنا يوقف للمولود من يوم ولد إذا مات أبوه أو من جعلت له الادقة بعده فإن ولد قبل  :اهلل تعاىل

كون له احلق أن ميوت أبوه أو من جعلت له الادقة بعده مل يوقف حقه إال بعد موهتما ألنه إمنا ي
مبوهتما فأما ما كان من غلة قبل أن يولد أو ميوت من قبله فليس للمولود منها شيء ألنه إمنا شرط له أن 

ولو أن شاهدا شهد أن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يكون له احلق يوم يولد بعد موت من قبله
فحلف رجل مع شاهده كان له  فالنا تادق على فالن وولده وولد ولده ما تناسلوا هم فيها سواء

 منها بقدر عدد من معه وذلك أن 
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يكون معه فيها عشرة فيكون له عشرها فكلما حدث ولد يدخل معه يف الادقة نقص من حقه   
ووقف حق املولود حىت حيلف فيستحق أو يدع اليمني فيبطل حقه ويرد كراء ما وقف من حقه على 

م من أجله سواء بينهم كأنه وقف الثنني حدثا سدس الدار وأكرى مبائة درهم الذين انتقاوا حقوقه
إىل أن يبلغا فلم حيلفا فأبطلنا حقوقهما ورددنا املائة على العشرة لكل واحد منهم عشرة فإن مات من 
العشرة واحد قبل بلوغ املوقوف عليهما الادقة يف ناف عمر اللذين وقف هلما فإن بلغا فأبيا اليمني 

رد نايبهما على من معهما رد عليه فأعطى ورثته ما استحق مما رد عليه وذلك مخسة وترد اخلمسة ف
على التسعة الباقني وعلى هذا احلساب يعطى كل من مات قبل بلوغ الابيني اللذين بطل ما وقف 

فإن شهد الشاهد أنه تادق هبا عليه وعلى بين أب معروفني حياون فاألمر فيها على ما  .هلما
وإن شهد أنه تادق هبا عليه وعلى بين أب ال  .وصفت تكون له حاة بقدر عددهم قلوا أو كثروا

يوصي هبا لفالن ولقوم حياون هو  :حياون أبدا أو على مساكني وفقراء فقد قيل يف الوصية
فإن أوصى هبا له ولبين أب ال حياون أو مساكني ال حياون فله الناف وهلم  :كأحدهم وقيل

وهذا أمر ختف فيه املؤنة ويسهل فيه اجلواب يف مسألتنا  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال .الناف
هذه لو كان ياح قياسا أو خربا أعطيناه الناف وجعلنا الناف على من تادق به عليه معه ممن ال 
حياي ولكن ال أرى القياس فيها إذا كانت الادقة إذا تادق هبا عليه وعلى الفقراء وهم ال حياون 

إن شئت فاحلف فكن أسوة الفقراء فإن حلف أعطيناه ذلك وأحلف من معه  :ئزة إال أن يقال لهجا
  .يف الادقة مث حا  من قسمنا عليه فإذا زاد الفقراء بعد ذلك أو نقاوا حاصهم كواحد منهم

إذا كان شرط السكىن سكن كل فقري يف أقل ما يكفيه  :وقد قيل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
قال الشافعي رمحه  .كان املتادق قال يسكن كل واحد منهم بال أن يدخل عليه من يضيق عليهإن 

وأصح من هذا القول واهلل تعاىل أعلم وبه أقول أن السكىن مثل الغلة فإذا ضاق السكن  :اهلل تعاىل
  .اصطلحوا أو أكروا ومل يؤثر واحد منهم بالسكن على صاحبه وكلهم فيه شرع

أو شيء فيها بني من الفقراء وإن قل ذلك فال يعطى واحد منهم أقل مما يعطى  وإذا كانت غلة 
إذا مل يسم فقراء قبيلة فهو على فقراء قرابته قياسا على الادقات اليت يعطاها  :وقد قيل .اآلخر



وبه أقول إذا كان قرابته جريان  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .جريان املال املأخوذ منه الادقة
 ه فإن جازت فيها األثرة لبعض اجلريان دون بعض كانت لذوي قرابة صدقت
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ولو أقام رجل شاهدا على  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .املتادق فإن مل جيد فجريان الادقة  
رجل وحلف أنه غابه أم ولد وولدها فييرجان من يده فتكون أم ولد للمشهود له احلالف ويكون 

وكذلك لو أقام شاهدا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ابنه وخيرج من رق الذي هي يف يديهاالبن 
على رجل يف يديه عبد يسترقه أنه كان عبدا له فأعتقه مث غابه إياه بعد العتق حلف وكان هذا موىل 

عبد يقيم فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه وليس يدخل يف هذا ال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .له
شاهدا على سيده أنه أعتقه ألن العبد هو الذي فيه اخلاومة كما وصفت يف الباب األول واليمني مع 
الشاهد يف الدين الذي يتنازع فيه املشهود له واملشهود عليه ال واحد منهما والنسب والوالء شيئان 

ليام يف غري نفسه واململوك ياري لااحبهما هبما منفعة يف غري نفسه وإن كانت ال متلك فهي منفعة ل
  .ال ينتفع بشيء غري نفسه

  

 اخلالف يف اليمني مع الشاهد  

فيالفنا يف اليمني مع الشاهد مع ثبوهتا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
مل نرده لو حكمتم مبا ال نراه حقا من رأيكم  :وسلم بعض الناس خالفا أسرف فيه على نفسه فقال

  .وإن حكمتم باليمني مع الشاهد رددناها

رددت الذي يلزمك أن تقول به وال حيل ألحد من أهل العلم عندنا خالفه ألنه سنة  :فقلت لبعضهم 
 :قال .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأجزت آراءنا اليت لو رددهتا كانت أخف عليك يف املأمث

وقد جهدت أن أتقاى ما  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .اءإهنا خالف كتاب اهلل وحنن نردها بأشي
مل ترووها إال من  :كلموين به يف رد اليمني مع الشاهد فكان مما كلمين به بعض من ردها أن قال

مل نثبتها حبديث مرسل وإمنا ثبتناها حبديث ابن عباس وهو ثابت عن رسول اهلل  :حديث مرسل قلنا



يرد أحد من أهل العلم مثله لو مل يكن فيها غريه مع أن معه غريه ممن  صلى اهلل عليه وسلم الذي ال
يقضي هبا يف األموال دون  :كيف قلتم :فقال منهم قائل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يشده

ملا قال عمرو بن دينار وهو محلها قضى هبا  :غريها فجعلتموها تامة يف شيء ناقاة يف غريه فقلت له
اهلل عليه وسلم يف األموال كان هذا موصوال يف خربه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل صلى 

إذا  :قلنا .يف الدين والدين مال وقاله من لقيت من محلتها واحلكام هبا :وقال جعفر يف احلديث
ن قضى هبا يف األموال دل ذلك واهلل تعاىل أعلم على أنه ال يقضي هبا يف غري ما قضي هبا فيه أل :قيل

 الشاهدين أصل يف احلقوق فهما ثابتان 
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واليمني مع الشاهد أصل فيما حيكم هبا فيه وفيما كان يف معناه فإن كان شيء خيرج من معناه كان   
فإذا أقام رجل شاهدا على عبد أنه له حلف  :فالعبد قلت :على األصل األول وهو الشاهدان قال

  .فال يعتق :فإن أقام شاهدا أن سيده أعتقه قلت :لمع شاهده واستحق العبد قا

فما الفرق بني العبد يقيم رجل عليه شاهدا وحيلف ويأخذه وبني العبد يقيم شاهدا أن سيده  :قال 
أرأيت أن قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :وما هو قلت :الفرق البني قال :أعتقه قلت

ذا بيان أن املال املقضي به للمقيم شاهدا احلالف هو ما ليس باليمني مع الشاهد يف األموال أما يف ه
باملقضي له وال باملقضي عليه وإمنا هو مال أخرجه من يدي املقضي عليه إىل يدي املقضي له به فملكه 

وهكذا العبد الذي سألت عنه أخرجه من  :بلى قلت :قال .إياه كما كان املقضي عليه له مالكا
أفليس جتد معىن العبد إذا أقام شاهدا  :نعم قلت :إىل مالك مقضي له قاليدي مالكه املقضي عليه 

 :أن سيده أعتقه غري معىن املال الذي يتنازع فيه املشهود له واملشهود عليه ألنه إمنا ينازع يف نفسه قال

وخيالفه أنه ال خيرجه من يدي مالكه إىل ملك نفسه فيكون  :قلت .إنه لييالفه يف هذا املوضع
من نفسه ما كان سيده ميلكه كما كان املقضي عليه ميلك املال مث أخرج من يده فملكه املقضي ميلك 
فكيف أقضي باليمني مع الشاهد يف شيء معناه غري معىن ما قضى به  :أجل قلت :قال .له



أجل وأقتل بالشاهدين  :قلت .فإنك تعتقه بالشاهدين :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
 :وقلت له :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .طلق واليمني مع الشاهد حكم خا ألهنما حكم م

رأيتك عبت أن تكون الشهادة تامة يف بعض األشياء دون بعض أفرأيت الشاهدين أليسا تامني يف كل 
أفرأيت الشاهد واالمرأتني أليسا تامني يف األموال  :قلت .بلى :شيء ناقاني يف الزنا قال

أرأيت شهادة النساء يف االستهالل والرضاع وعيوب  :بلى قلت :وغريها قال ناقاني يف احلدود
النساء أليست تامة حىت يلحق هبا النسب وفيه عظيم من األموال وأن يكون ملن شهدت له امرأة عندك 
 :أن فالنة ولدته واملشهود عليه ينكر أن يلحق به نسبه فيعفو دمه ويرى بناته ويرث ماله قال بلى قلت

ت أهل الذمة أليست تتم شهادهتم عندك فيما بينهم على كل شيء ولو شهدوا على مسلم مل جيز أرأي
 :بلى قلت :ولو شهدت لرجل امرأة وحدها على أحد بفلس مل جيز قال :قلت .بلى :قال

فأمسعك فيما عدا شهود الزنا من املسلمني قد جعلت الشهادات كلها تامة يف شيء ناقاة يف غريه 
 ينا وإمنا قلنا بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعبت ذلك عل
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 .فوضعناها حيث وضعها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ووضعنا حكم اهلل عز وجل حيث وضعه  

فإذا حلفتم الرجل مع شاهده فكيف زعمتم أن رجال لو كان غائبا من بلد فشهد له  :فقال :قال
وصية أوصى له هبا ميت أو شهد البنه حبق وهو يوم شهد الشاهد صغري رجل حبق له على رجل من 

وغائب أو شهد له حبق وليه عبد له أو وكيل حلف وهو ال يعلم شهد شاهده حبق أم ال وهو إن حلف 
ال ينبغي لرجل أن حيلف على ما ال  :فقلت له :قال الشافعي رمحه اهلل .حلف على ما ال يعلمه
أن يرى الرجل بعينه أو يسمع بأذنه من  :وما هي قلت :قال .ن وجوهيعلم ولكن العلم يكون م

 :قال .الذي عليه احلق أو يبلغه فيما غاب عنه اخلرب يادقه فيسعه اليمني على كل واحد من هذا

وأما ما جاء به اخلرب الذي يادق فقد ميكن فيه  .أما الرؤية وما مسع من الذي عليه احلق فأعرفه
الشهادة على علمه أوىل أن ال  :له .فقلت :قال .علما أحلفه عليه الكذب فكيف يكون هذا



كل ال ينبغي إال هكذا وإن الشهادة  :يشهد هبا حىت يسمعها من املشهود عليه أو يراها أو اليمني قال
ألن اهلل عز وجل حكم عن قوم أهنم  :قلت .ألوالمها أن ال يشهد منها إال على ما رأى أو مسع

نعم قلت  :إال من شهد باحلق وهم يعلمون  قال  :إال مبا علمنا  وقال وما شهدنا  :قالوا
فإمنا مسعه  :نعم قلت :أفيشهد الرجل على أن فالنا ابن فالن وهو غريب مل ير أباه قط قال :له

نعم  :قال .ينتسب هذا النسب ومل يسمع من يدفعه عنه وال من شهد له بأن ما قال كما قال
دار فالن وأن هذا الثوب ثوبه وقد ميكن أن يكون غاب هذه الدار أو  ويشهد أن هذه الدار :قلت

وإن أمكن إذا مل ير مدافعا له يف الدار والثوب وكان األغلب  :قال .أعريها وميكن ذلك يف الثوب
عليه أن ما شهد به كما شهد وسعته الشهادة وإن أمكن فيه أن يكون ليس على ما شهد به ولكن 

أرأيت لو اشترى رجل من رجل عبدا ولد باملشرق أو باملغرب واملشترى  :يشهد على األغلب قلت
ابن مائة سنة أو أكثر واملشتري ابن مخس عشرة سنة مث باعه فأبق عند املشتري فكيف حتلف البائع 

هذا مغريب  :حيلف البائع فقال لك :فقلت :قال .أحلفه لقد باع العبد بريئا من اإلباق :قال
وكيف متكن  :وإن يسأل قلت :ن يكون أبق قبل أن يولد جدي قالأو مشرقي وقد ميكن أ

أو  :ألن اإلميان يدخلها هذا قال :كما أمكنتك قلت وكيف جيوز هذا قال :قال .املسألة
 :قال :بلى :قلت .رأيت لو كان العبد ولد عنده أما كان ميكن فيه أن يأبق وال يدري به

بت لقد باع بريئا من اإلباق ولكن يسعه أن حيلف على فهذا ال ختتلف الناس يف أهنم حيلفون على ال
 البت وإمنا ذلك على 
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فهل طعنت يف احلالف على احلق ياري له بوجه من الوجوه وصية أو مرياث أو  :قلت .علمه  
 ما جيد :قال .شيء يليه عبده أو وكيله غائبا عنه بشيء إال لزمك أكثر منه يف الشهادات واألميان

فإذا أجاوزا الشيء فلم مل جييزوا  :قلت .الناس من هذا بدا وما زال الناس جييزون ما وصفت لد
فإن مما رددنا  :قال .هذا يلزمنا :مثله وأوىل أن يكون علما يسمع عليه الشهادة واليمني منه قال



أنكرها لقد قضى هبا الزهري حني ويل فلو كان  :قلت .به اليمني مع الشاهد أن الزهري أنكرها
مث عرفها وكنت إمنا اقتديت به فيها كأن ينبغي أن يكون أثبت هلا عندك أن يقضي هبا بعد إنكارها 

ولو أقام على إنكارها ما كان يف هذا  .وتعلم أنه إمنا أنكرها غري عارف هبا وقضى هبا مستفيدا علمها
عنه أنكر على معقل  وكيف قلت أرويت أن علي بن أيب طالب رضي اهلل :قال .ما يشبه على عامل

بن يسار حديث بروع بنت واشق أن النيب صلى اهلل عليه وسلم جعل هلا املهر واملرياث ورد حديثه 
وقال خبالف حديث بروع بنت واشق مع علي زيد بن ثابت وابن  :نعم قلت :وقال خبالفه قال

ى أن النيب ورويت عن عمر بن اخلطاب أن عمار بن ياسر رو :نعم قلت :عباس وابن عمر قال
صلى اهلل عليه وسلم أمر اجلنب أن يتيمم فأنكر ذلك عليه وأقام عمر على أن ال يتيمم اجلنب وأقام 

 :نعم قلت :على ذلك مع عمر ابن مسعود وتأوال قول اهلل عز وجل  وإن كنتم جنبا فاطهروا  قال

س إال بالل وأسامة وعثمان ورويت وروينا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم دخل الكعبة وليس معه من النا
أراد النيب  :فأغلقها عليه وكلهم مسيع باري حريص على حفظ فعله واالقتداء به فيرج أسامة فقال

صلى اهلل عليه وسلم الاالة فيها فجعل كلما استقبل منها ناحية استدبر األخرى وكره أن يستدبر من 
س يفيت أن ال يالى يف البيت وغريه من البيت شيئا فكرب يف نواحيها وخرج ومل يال فكان ابن عبا

يالى يف البيت وقول من قال أحق  :صلى فما تقول أنت قال :أصحابنا حبديث أسامة وقال بالل
 :مل يكن ليس بشاهد قلت :من قول من قال مل يكن ألن الذي قال كان شاهدا والذي قال

ىل عنه وخالف ابن عباس وجعلت حديث بروع بنت واشق سنة ومل تبطلها برد علي رضي اهلل تعا
وجعلت تيمم اجلنب سنة ومل تبطلها برد  :نعم قلت :وابن عمر وزيد وثبت حديث بروع قال

عمر وخالف ابن مسعود التيمم وتأوهلما قول اهلل عز وجل  وإن كنتم جنبا فاطهروا  والطهور باملاء 
وكذلك  :م قلت لهنع :وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا  قال  :وقول اهلل عز ذكره

  :فقلت .لو دخلت أنا وأنت على فقيه أو قاض فيرجت :تقول
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ما حدثنا وال قضى بشيء كان القول قويل ألين شاهد وأنت  :حدثنا كذا وقضى بكذا وقلت أنت  
فالزهري مل يدرك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال أكثر  :نعم قلت :مضيع أو غافل قال

ه فلو أقام على إنكار اليمني مع الشاهد أي حجة تكون فيه إذا كان من أنكر احلديث عن النيب أصحاب
صلى اهلل عليه وسلم من أصحابه ال يبطل قول من روى احلديث كان الزهري إذا مل يدرك رسول اهلل 
وإذا  صلى اهلل عليه وسلم أوىل بأن ال يوهن به حديث من حدث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
كان بعض السنن قد يعزب عن عامة أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت جيدوها عند 

الضحاك بن سفيان ومحل بن مالك مع قلة صحبتهما وبعد دارمها وعمر يطلبها من األناار واملهاجرين 
أن فال جيدها فإن كان احلكم عندنا وعندك أن من حدث أوىل ممن أنكر احلديث فكيف احتججت ب

فلم احتججت  :قلت .لقد علمت ما يف هذا حجة :الزهري أنكر اليمني مع الشاهد فقال يل
والزجني أخربنا عن ابن جريج عن عطاء  :قلت .احتج به أصحابنا وأن عطاء أنكرها :قال .به

قال الشافعي  .ال رجعة إال بشاهدين إال أن يكون عذر فيأيت بشاهد وحيلف مع شاهده :أنه قال
فعطاء يفيت باليمني مع الشاهد فيما ال يقول به أحد من أصحابنا ولو أنكرها عطاء  : تعاىلرمحه اهلل

هل كانت احلجة فيه إال كهي يف الزهري وأضعف منها فيمن أنكر ما مل يسمع من أصحاب رسول اهلل 
خالفها لو ثبت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى هبا أكان ألحد  :صلى اهلل عليه وسلم قال ال قلت

نعم  :أتثبت مثل هذا قال :فذكرت له بعض ما روينا فيها وقلت له .ال :وردها بالتأويل قال
فلعل هذا مما قد ذهب  :نعم قلت :أفذهب عليك من العلم شيء قال :ولكين مل أكن مسعته قلت

وسلم  فإنه قد بلغنا أن النيب صلى اهلل عليه :قال .عليك وإذ قد مسعته فار إليه فكذلك جيب عليك
 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .قضى باليمني مع الشاهد أن خزمية بن ثابت شهد لااحب احلق

أرأيت لو كان  :فسألته من أخربه فإذا هو يأيت خبرب ضعيف ال يثبت مثله عندنا وال عنده فقلت له
 تكن خالفت خربك هذا قويا وكان خزمية قد شهد لااحب احلق فأحلفه النيب صلى اهلل عليه وسلم أمل

 .أيعدو خزمية أن يكون يقوم مقام شاهد :وأين خالفته قلت :خربك الذي به احتججت قال

فإن جاء طالب حق  :قلت .ال ولكنه من بني الناس يقوم مقام شاهدين :فهو كما قلنا قال
فهذه إذا سنة لرسول اهلل  :ال ولكن أعطيه حقه بغري ميني قلت له :قال .بشاهدين أحتلفه معهما

 صلى اهلل عليه وسلم أخرى خالفتها ألنه إن كان 
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قضى بشهادة خزمية وهو يقوم مقام شاهدين فقد أحلف مع شاهدين وإن كان قضى بشهادة خزمية   
فلعل النيب صلى اهلل عليه  :قال .وهو كشاهدين فيما روينا عنه فقد قضى قضيتني خالفتهما معا

أفيجوز يف مجيع ما روي عن النيب  :فقلت له .ه علم أن حق الطالب حقوسلم إمنا قضى باليمني أن
صلى اهلل عليه وسلم أنه قضى فيه بقضية إما بإقرار من املدعى عليه أو ببينة املدعي أن يقال لعله إمنا 
قضى به أنه علم أن ما أقر به املقر أو ما قامت به البينة حق فال جيوز ألحد بعده أن يقضي ببينة وال 

إقرار ألن أحدا بعده ال يعلم صدق البينة وال املقر ألن هذا ال يعلم إال من جهة الوحي والوحي قد ب
وما قضى به على ما قضى به وال يبطل  :ال قلت :انقطع بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

وأكلمك على  :فلم أردت إبطال اليمني مع الشاهد بلعل وقلت له :نعم قلت :قال .بلعل
فرأيت لو جاءك رجل يدعي على رجل ألفا فعلمت أهنا عليه ثابتة هل تعدو من أن تكون ممن لعل أ

يقضي بعلمه فتأخذها له منه وال تكلفه شاهدا وال ميينا أو ممن ال يأخذ بعلمه فال تعطيه إياها إال 
 فلو كان النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى باليمني :ما أعدو هذا قلت له :قال .بشاهدين سواك

فلعل املطلوب رضي بيمني  :مع الشاهد من قبل أنه علم أن ما ادعى املدعي حق كنت خالفته قال
أرأيت لو جاءك خامان فرضي املطلوب بيمني  :وقد عدت إىل لعل وقلت :قلت .الطالب

ولو حلف مع شاهده واملطلوب يرضى  :ال قلت :قال .الطالب أكنت تكلفه شاهدا وحتلفه
أنت  :قلت .ال أعطيه بيمينه مع شاهده شيئا ولكن إن أقر حبقه أعطيته :قال بيمينه مل تعطه شيئا

 .فهذه سنة أخرى إن كانت كما قلت خالفتها :نعم قلت :تعطيه إذا أقر وال حتلف الطالب قال

على املسلمني أن حيكموا هبا  :فما تقول أنت يف أحكام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قلت :قال
قال فلعل النيب صلى اهلل عليه وسلم كان حيكم من جهة الوحي  .لزمهم اهللكما حكم وكذلك أ

فما حكم به من جهة الوحي فقد بينه وذلك مثل ما أحل للناس وحرم وما حكم به بني الناس  :قلت
أخربنا مالك عن هشام بن عروة  :قلت .فما يدل على ذلك :بالبينة فعلى الظاهر حكم به قال



أيب سلمة عن أم سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أن النيب صلى اهلل عليه عن أبيه عن زينب بنت 
إمنا أنا بشر وأنكم ختتامون إىل فلعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي   :وسلم قال

له على حنو ما أمسع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فال يأخذنه فإمنا أقطع له قطعة من النار  
 فقد أعلم رسول اهلل صلى اهلل عليه  :فعي رمحه اهلل تعاىل قلت لهقال الشا
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وسلم الناس أنه إمنا يقضي بينهم مبا يظهر له وأن اهلل ويل ما غاب عنه وليسنت به املسلمون فيحكموا   
على الظاهر على ما يظهر هلم ألن أحدا بعده من والة املسلمني ال يعرف صدق الشاهد أبدا إمنا حيكم 

وقد ميكن يف الشهود الكذب والغلط ولو كان القضاء ال يكون إال من جهة الوحي مل يكن أحد يقضي 
 .بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم ألن أحدا ال يعرف الباطن بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أرأيت  :ة له قلتإذا حلفتم احلر مع شاهده فكيف أحلفتم اململوك والكافر الذي ال شهاد :فقال
ولو جازت شهادته أحلف على شهادته  :ال قلت :احلر العدل إذا شهد لنفسه أجتوز شهادته قال

ألنكم أعطيتموه بيمينه فقامت مقام  :فكيف تومهت أنا جعلناه شاهدا لنفسه قال :ال قلت :قال
طى هبا كما يعطى أعطيناه مبا قضى به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهي وإن أع :شاهد فقلت له

نعم إن شاء اهلل  :قلت .وهل جتد على ما تقول داللة :بشاهد فليس معناها معىن الشهادة قال
 :أرأيت إن ادعي عليه حق فجاء بشاهدين يشهدان له بالرباءة مما ادعي عليه أيربأ قال :تعاىل قلت له

برباءته مما ادعى عليه مقام  أفتقوم ميينه :نعم قلت :فإن حلف وال بينة عليه أيربأ قال :نعم قلت
ال ومها إن اجتمعا يف معىن فقد  :أفيمينه شاهدان قال :نعم يف هذا املوضع قلت :شاهدين قال

يفترقان يف غريه ألنه لو حلف فأبرأته مث جاء طالب احلق بشاهدين أبطلت ميينه وأخذت لااحب احلق 
كما أعطينا بشاهد فليست كالشاهد يف كل  فهكذا قلنا يف اليمني وإن أعطينا هبا :حقه بشهادته قلنا

قال النيب صلى اهلل  :أرأيت لو قال لك قائل :وقلت له :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أمرها
عليه وسلم  اليمني على املدعى عليه يف زمان أهله أهل عدل وإسالم والناس اليوم ليسوا كذلك وال 



ليس ذلك له وإذا قال النيب صلى اهلل عليه  :قال أحلف من ادعى عليه من مشرك وال مسلم غري عدل
وكذلك اليمني مع الشاهد ملا قضى هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :وسلم شيئا فهو عام قلنا

لطالب احلق كان احلر العدل وغريه سواء فيها والعبد والكافر كما يكونون سواء فيما يقع عليهم من 
يعرف إذا ادعى عليه حيلف فيربأ والكافر أيضا كذلك فكذلك حيلفان األميان فيكون خري الناس لو كان 

 .أرأيت أهل حملة وجد بني أظهرهم قتيل فأقام وليه شاهدين أهنم قتلوه خطأ :وقلت له .ويأخذان

نعم كما نعطيهم إذا  :فلو مل يقم شاهدين أحتلفهم وتعطيهم الدية قال :فالدية عليهم قلت :قال
 اهنم بالرباءة من دمه إذا مل يكن له شاهدان كشاهدين لو شهدا عليهم بقتله فأمي :أتى بشاهدين قلت
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إمنا أعطيت باألثر  :ومل وقد أعطيت هبا كما أعطيت بالشاهدين قال :ال فقلت له :فقال  
فنحن أعطينا بالسنة اليت هي أوىل من األثر  :ال قلنا :قال .وال يلزمك ههنا حجة :قلت

فأميان أهل احمللة وهم مشركون كأمياهنم لو كانوا  :له .مت أن احلجة لزمتنا قلتفكيف زع
ولو ادعى رجل على رجل حقا فنكل عن اليمني أتعطي املدعي حقه  :نعم قلت :مسلمني قال

فقد أعطيته بنكوله كما  :ال قلت :أفنكوله كشاهدين لو شهدا عليه قال :نعم قلت :قال
البينة على املدعي واليمني على   :ن النيب صلى اهلل عليه وسلم قالفإ :قال .تعطي منه بشاهدين
هذا روي عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ورواه عمرو بن شعيب عن  :املدعى عليه  قلنا

وروى ابن عباس عن النيب صلى اهلل  .النيب صلى اهلل عليه وسلم وثبته وثبتناه برواية ابن عباس خاصة
نه قضى باليمني مع الشاهد وروى ذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى عليه وسلم أ

اهلل عليه وسلم وروى ذلك أبو هريرة وسعد بن عبادة وابن املسيب وعمر بن عبد العزيز عن النيب صلى 
أرأيت إذ حكم  :اهلل عليه وسلم فرددته وهو أكثر وأثبت وثبتنا وثبت معنا الذي هو دونه وقلت له

شهيدين من رجالكم   :اهلل عز وجل يف الزنا بأربعة شهود وجاءت بذلك السنة وقال اهلل عز وجل
فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان  أما صار أهل العلم إىل إجازة أربعة يف الزنا واثنني يف غري الزنا ومل 



 :قال .جاء فيه يقولوا إن واحدا منهما نسخ اآلخر وال خالفه وأمضوا كل واحد منهما على ما

فإذا أجاز أهل العلم شهادة النساء وحدهن يف عيوب النساء وغريها من أمر النساء بال  :قلت .بلى
كتاب مضى فيه وال سنة أجيوز أن يقال إذا حد اهلل الشهادات فجعل أقلها شاهدا وامرأتني فال جتوز 

ن أقل ما روي عن النيب صلى اهلل شهادة النساء ال رجل معهن ومن أجازها خالف القرآن والسنة إذا كا
ال جيوز إذا مل حيظر القرآن ال جيوز أقل من شاهد وامرأتني ناا ومل  :عليه وسلم شاهد وميني قال

والسنة عن النيب صلى اهلل عليه  :قلمت .حتظر ذلك السنة واملسلمون أعلم مبعىن القرآن والسنة
فلم رددت السنة  :بل السنة قلت :يب قالوسلم ألزم أو ما قالت الفقهاء عن رجل من أصحاب الن

 :قال .يف اليمني مع الشاهد وتأولت القرآن ومل ترد أثرا بأقل من شاهد وميني فتأولت عليه القرآن

فإن عارضك أحد مبثل ما  :قلت .ولو ثبتت السنة مل أردها وكانت السنة دليال على القرآن
أجاز شهادة القابلة وال عن عمر أنه حكم ال يثبت عن علي رضي اهلل عنه أنه  :عارضت به فقال
 فمن روى  :إذا رواه الثقات فليس له هذا قلت :بالقسامة قال
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اليمني مع الشاهد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أوثق وأعرف ممن روى عن عمر وعلي ما   
اهدين أن يكون حمرما أن جيوز ال يعدو احلكم بالش :رويت أفترد القوي وتأخذ بأضعف منه وقلت له

أقل منه فأنت جتيزه أو ال يكون حمرما ذلك فأنت خمطىء بقولك إنه حمرم أن جيوز أقل منه وقد بينا 
بعض ذلك يف مواضعه وسكتنا عن كثري لعله أن يكون أكثر مما بينا اكتفاء مبا بينا عما مل نبني وإن 

  .احلجة لتقوم بأقل مما بينا واهلل تعاىل أعلم

  

 املدعي واملدعى عليه  

فما تقول يف البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه أهي  :قال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
 .إهنا عامة :فإين أقول :قال .ال ولكنها خاصة على بعض األشياء دون بعض :عامة قلت

إذا تترك عامة ما يف  :فإن قلت ذلك قلت :قال .حىت يبطل هبا مجيع ما خالفتنا عليه :قلت



بشاهدين أو شاهد  :وأين قلت فما البينة اليت أمرت أن ال تعطى بأقل منها قال :قال .يدك
فما تقول يف موىل يل وجدته قتيال يف حملة فلم أقم بينة على أحد منهم بعينه أنه  :قلت .وامرأتني
وعلى عواقلهم يف ثالث  حنلف منهم مخسني رجال مخسني ميينا مث نقضي بالدية عليهم :قتله قال
زعمت أن كتاب اهلل حيرم أن يعطى بأقل من شاهدين أو شاهد  :فقالوا لك :قلت .سنني

وامرأتني وزعمت أن سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حترم أن يعطى مدع إال بالبينة وهي شاهدان 
ل على أن اليمني براءة عدالن أو شاهد وامرأتان وزعمت أن سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تد

 :ملن حلف فكيف أعطيت بال شاهد وأحلفتنا ومل تربئنا فيالفت يف مجلة قولك الكتاب والسنة قال

  .مل أخالفهما وهذا عن عمر بن اخلطاب

أرأيت لو كان ثابتا عن عمر لكان هذا احلكم خمالفا للكتاب والسنة وما قال عمر من أن  :قلت 
 .ال ألن عمر أعلم بالكتاب والسنة ومعىن ما قال :على املدعى عليه قال البينة على املدعي واليمني

أفدلك هذا احلكم خاصة على أن دعواك أن الكتاب حيرم أن يعطى أحد بأقل من شاهدين  :قلت
وأن السنة حترم أن حيول حكم عن أن يعطى فيه بأقل من شاهدين أو حيلف فيه أحد مث ال يربأ ليس بعام 

نعم ليس بعام ولكين إمنا أخرجت هذا من مجلة الكتاب والسنة  :قال .كما قلت على مجع األشياء
أفرأيتنا قلنا باليمني مع الشاهد بآرائنا أو باخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل  :قلت .باخلرب عن عمر

أرأيت إن  :عليه وسلم وذلك ألزم لنا ولك من اخلرب عن غري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقلت
  :ك أهل احمللة إمنا قال النيب صلى اهلل عليه وسلمقال ل
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اليمني على املدعى عليه وقال ذلك عمر أفمدعى  :البينة على املدعي  فلم ال تكلف هذا بينة وقال   
وكأنكم ظن أو يقني هذا ويل القتيل ال يزعم أنا قتلناه وقد ميكن أن  :قلنا .كأنكم :علينا قال
 .فأجعلكم كاملدعى عليهم :قتله وطرحه علينا فكيف أحلفتنا ولسنا مدعى علينا قلنا يكون غرينا

 :ومل جتعلنا وويل الدم ال يدعي علينا وإذا جعلتنا أفبعضنا مدعى عليه أو كلنا فقال :فقالوا :قلنا



 :قال .فأحلفنا كلنا فلعل فينا من يقر فتسقط الغرامة عنا وتلزمه :فقالوا :فقلنا .بل كلكم

 :لو ادعى علينا درمها أحتلفنا كلنا تال :فقالوا :قلنا .ال أحلفكم كلكم إذا جاوزمت مخسنيف

فأنت تظلم ويل القتيل إذا مل حتلف كلنا وكلنا مدعى علينا وتظلمنا إذا  :فقالوا :قلنا .نعم
اثنني  أحلفتنا ولسنا مدعى علينا وختص بالظلم خيارنا وال تقتار على ميني واحدة على إنسان لو كنا
أحلفت كل واحد منا مخسة وعشرين ميينا أو واحدا أحلفته مخسني ميينا وإمنا األميان على كل من 
 :حلف من كان فيما سوى هذا عندك وإن عظم ميني واحدة وحتلفنا وتغرمنا فكيف جاز هذا لك فال

  .رويت هذا عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه

ت الشيء عن عمر أال تتهم امليربين عنه وتتركه بأن ظاهر فإذا رويت أن :فقالوا لك :قلت 
ال جيوز يل أن أزعم أن الكتاب وال السنة وال قوله خيالفه  :الكتاب خيالفه والسنة وما جاء عنه قال

إنه غلط من رواه عن  :فإن قيل :قلت .ولكين أقول الكتاب على خا  والسنة وقوله كذلك
والسنة وقوله هو نفسه البينة على املدعي واليمني على املدعى  عمر ألن عمر ال خيالف ظاهر الكتاب

إن الكتاب والسنة وقول عمر على خا   :ال جيوز أن أهتم من أثق به ولكين أقول :قال .عليه
وهذا كما جاء فيما جاء فيه وأستعمل األخبار إذا وجدت إىل استعماهلا سبيال وال أبطل بعضها 

مني مع الشاهد زعمت أن الكتاب والسنة عام مث قلت اآلن خا  فلم إذا قلنا بالي :قلت .ببعض
أهذا احلديث ثابت عن عمر  :أرأيت إن قال لك :وقلت له .ومل جتز لنا ما أجزت لنفسك

فقال لك فقلت به على ما قضى به عمر ومل تلتفت إىل شيء إن  :فقلت .نعم هو ثابت :قال
 :فقال لك :فقلت له .وهو ثابتنعم  :قال .خالفه يف أصل اجلملة وقلدت عمر فيه

أخربنا سفيان بن عيينة عن مناور عن الشعيب أن  :وأين قلت :خالفت احلديث عن عمر فيه فال
عمر رضي اهلل تعاىل عنه كتب يف قتيل وجد بني خريان ووداعة أن يقاس ما بني القريتني فإىل أيهما 

خلهم احلجر فأحلفهم مث قضى عليهم كان أقرب أخرج إليه منها مخسون رجال حىت يوافوه مبكة فأد
 ما وقت أموالنا أمياننا وال أمياننا  :بالدية فقالوا
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قال  :كذلك األمر وقال غري سفيان عن عاصم األحول عن الشعيب قال :أموالنا فقال عمر  
اليوم أن أفللحاكم  :حقنتم بأميانكم دماءكم وال يبطل دم مسلم قال وهكذا احلديث قلنا :عمر

ال وال من مسرية  :قال .يرفع قوما من مسرية اثنني وعشرين ليلة وعندهم حاكم جيوز حكمه
فقد رفعهم عمر من مسرية اثنني وعشرين ليلة وعندهم حكام جتوز أحكامهم هم  :قلنا .ثالث

أفللحاكم أن يكتب إىل احلاكم خيرج مخسني رجال أو إمنا ذلك إىل  :قلنا .أقرب إليهم من مكة
فعمر إمنا كتب إىل احلاكم برفع  :قلنا .بلى إىل ويل الدم :ويل الدم خيتار منهم مخسني رجال قال

مخسني فرفعهم زعمت ومل جيعل رفعهم إىل ويل الدم ومل يأمره بتيريهم فريفعهم احلاكم باختيار 
ال فعمر  :قلنا .ال وحبلفهم حيث حيكم :أو للحاكم أن حيلفهم يف احلجر قال :قلنا .الويل

فعمر  :ال قلنا :أو للحاكم لو مل حيلفوا أن يقتلهم قال :قلنا .حيكم يف احلجر وقد أحلفهم فيه
فهذه أحكام أربعة ختالف  .خيرب أهنم إمنا حقنوا دماءهم بأمياهنم وهذا يدل على أنه يقتلهم لو مل حيلفوا
حد علمته خالفه فيها فيها عمر ال خمالف لعمر فيها من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أ

وتقبل عنه حكما خيالف بعض حكم النيب صلى اهلل عليه وسلم يف القسامة ألن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم مل جيعل على يهود دية وقد وجد عبد اهلل بن سهل بينهم أفتأخذ ببعض ما رويت عن عمر 

ال خمالف له عن النيب صلى اهلل عليه وله عن النيب صلى اهلل عليه وسلم خمالف وتترك ما رويت عنه مما 
أفثابت هو عندك  :وسلم وال عن غريه من أصحابه أربعة أحكام فأي جهل أبني من قولك هذا قال

ال إمنا رواه الشعيب عن احلارث األعور واحلارث األعور جمهول وحنن نروي عن رسول اهلل  :قلت
أفتربئكم يهود خبمسني ميينا  :فلما مل حيلفوا قالصلى اهلل عليه وسلم باإلسناد الثابت أنه بدأ املدعني 

أفتربئكم ال يكون عليهم غرامة وملا مل يقبل األنااريون أمياهنم وداه النيب صلى اهلل عليه  :فإذا قال
وسلم ومل جيعل على اليهود والقتيل بني أظهرهم شيئا ويروى عن عمر أنه بدأ املدعى عليهم مث ردوا 

إذ زعمت أن الكتاب يدل على  :وقلت له .ذان مجيعا خيالفان ما رويتم عنهاألميان على املدعني وه
أن ال يقبل أقل من شاهد وامرأتني وأن السنة تدل على أن ال يعطى أحدا إال ببينة فما تقول يف رجل 

إن جاءت بامرأة واحدة  :ما ولدت هذا الولد مين وإمنا استعرتيه ليلحق يب نسبه قال :قال المرأته



وكذلك عيوب النساء والوالدة جتيز فيه شهادة  :قلت .هنا ولدته أحلقته به إال أن يالعنهاتشهد بأ
 عن علي رضي اهلل تعاىل  :فعمن رويت هذا القول قال :نعم قلت :امرأة واحدة قال
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شاهد أفيد لك هذا على أن ما زعمت من أن القرآن يدل على أن ال يقبل أقل من  :عنه بعضه قلت  
نعم وقد أعطيتك هذا قبل هذا يف القسامة ولكن يف هذا علة  :وامرأتني والسنة ليس كما ادعيت قال

إن اهلل عز وجل إمنا وضع حدوده على ما حيل فلو أن شاهدين  :وما هي قال :قلت .أخرى
 :لتق .عمدا أن ينظرا إىل فرج امرأة تلد ليشهدا هلا بذلك كانا بذلك فاسقني ال تقبل شهادهتما

 .فقد خالفت يف أصل قولك القرآن :ال قلت :فهل يف القرآن استثناء إال ما ال يراه الرجال قال

أفرأيت شهود الزنا إذا كانوا يدميون النظر ويرصدون املرأة والرجل يزنيان حىت يثبتوا ذلك  :قلت
ما إىل ما حيل هلم يدخل منه دخول املرود يف املكحلة فريون الفرج والدبر والفيذين وغري ذلك من بدهن

 :فكيف أجزت شهادهتم قال :قلت .بل إىل ما حيرم عليهم :قال .نظره أم إىل ما حيرم عليهم

فإن كان عمر بن اخلطاب جييز شهادة من نظر  :أجازها عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه قلت
من نظر إىل ما حيرم عليه إىل ما حيرم عليه ألنه إمنا نظر ليشهد ال ليفسق فكيف زعمت أنك ترد شهادة 

قد زعمت ذلك أوال فانظر فإن كانت امرأة مسلمة  :قلت .ما أردها :ليشهد وفسقته قال
هو ينكر ولدي فيقلدين وولدي عارا وأنت تزعم أن الكتاب والسنة ال  :صاحلة عند فاسق فقالت

والنساء معي فإذا  جييزان أقل من شاهد وامرأتني فأجلس شاهدين أو شاهدا وامرأتني من خلف الباب
خرج رأس ولدي كشفين لريوا خروجه مين فيلحق بأبيه فهذا نظر لتثبت به شهادة يل وللمولود وهو 
من حقوق الناس وأنت تشدد يف حقوق الناس وليس هذا بنظر يتلذذ به الشاهدان بل هو نظر يقذرانه 

لعامة البدن وأنه نظر لذة حيرك أنه أطول من نظرمها إىل والديت وأعم  :ونظر شهود الزنا جيمع أمرين
الشهوة ويدعو إليها فأجز هؤالء كما أجزت شهادة شهود الزنا واردد شهادة شهود الزنا فهم أوىل أن 
يرعوا إذا كان ذلك جيوز لقولك إن من نظر إىل ما حيرم عليه فهو بذلك فاسق ترد شهادته إذا كان 



ال أرد هؤالء لو  :قال .ر بالستر على املسلمنيحدا هلل عز وجل وأنت تدرأ حد اهلل بالشبهات وتأم
فقد خالفت ما قلت أوال من أن اهلل عز وجل حرم أن جيوز أقل من  :شهدوا وال أكلفك هذا ا قلت

شاهدين أو شاهد وامرأتني ومما ادعيت يف السنة وما احتججت به من أن هذا حمرم على الناس أن 
 :قال . تقبل عليه شهادة امرأة والرجال يرونهأرأيت استهالل املولود مل :يشهدوا فيه وقلت

ال خيالف  :أفال تدع ذلك مبا ادعيت يف الكتاب والسنة قال :قبلتها على ما قلت أوال قلت
 فالكتاب والسنة هبذا وبالقتيل  :قلت .الكتاب
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 .و خا ه :ال حتتج بأنه عام مرة وتقول أخرى :قلت .نعم :يوجد يف احمللة خا  قال  

أرأيت الرجل واملرأة يتداعيان متاع البيت مل مل حتكم فيه بأن جتعله للذي له البيت أو  :وقلت له
للمرأة ألهنا ألزم للبيت وجتعل الزوج مدعيا أو املرأة وتكلف أيهما جعلت مدعيا البينة أو جتعله يف 

ا فتعطيها على غري بينة وال معىن أيديهما فتقسمه بينهما وهبذا نقول حنن فنقسمه بينهما وأنت ختالف هذ
لكينونة الشيء يف أيديهما فتجعل متاع الرجال للرجال ومتاع النساء للنساء وما يالح هلما معا بينهما 
وقد ميلك الرجل متاع النساء واملرأة متاع الرجال أو رأيت الرجلني يتداعيان اجلدار معا مل مل جتعله 

ن يليه معاقد القمط وأنااف اللنب فتقول هذا كالداللة على أن بينهما وكذلك نقول حنن ومل جعلته مل
من يليه معاقد القمط وأنااف اللنب مالك للجدار وقد يبين الرجل اجلدار بناء خمتلفا وقد يكونان 
اقتسما املنزل فلم يعتدل القسم إال بأن جيعال هذا اجلدار ملن ليس إليه معاقد القمط وأنااف اللنب 

أو رأيت الرجل يتكارى من رجل بيتا فييتلفان يف رفاف البيت  .تراه هكذاويكون أحدمها اش
والرفاف بناء فلم مل جتعل البناء لااحب البيت وكذلك نقول زعمت أنت أن الرفاف إن كانت ثابتة 

وقد يبين صاحب البيت رفافا  .يف اجلدار فهي لااحب البيت وإن كانت ملتاقة فهي للساكن
فافا فيحفر هلا يف اجلدار فتاري فيه ثابتة وأعطيت يف هذا كله بال بينة ملتاقة ويبين الساكن ر

واستعملت فيه أضعف الداللة ومل تعتمد فيه على أثر ثابت وال إمجاع من الناس مث مل تنسب نفسك إىل 



واستشهدوا شهيدين من   :خالف كتاب اهلل وال سنة وال قياس وإن كان قول اهلل عز وجل فيه
يكونا رجلني فرجل وامرأتان  حمرما أن يعطى أحد بأقل من هذا فقد أعطيته بأقل من رجالكم فإن مل 

هذا وخالفته بال عذر وخالفت ما ادعيت من أن السنة دلت على أن ال يعطى أحد إال ببينة فيه ويف 
فإنه بلغين أن رسول اهلل صلى اهلل  :قال .غريه مما هذا كاف منه ومبني عليك تركك قولك فيه

ما جاءكم عين فاعرضوه على القرآن فإن وافقه فأنا قلته وإن خالفه فلم أقله    :سلم قالعليه و
فقلت له فهذا غري معروف عندنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واملعروف عن رسول اهلل صلى 
ال اهلل عليه وسلم عندنا خالف هذا وليس يعرف ما أراد خاصا وعاما وفرضا وأدبا وناسيا ومنسوخا إ
 :بسنته صلى اهلل عليه وسلم فيما أمره اهلل عز وجل به فيكون الكتاب حبكم الفرض والسنة تبينه قال

وما آتاكم الرسول فيذوه وما هناكم عنه   :قول اهلل عز وجل .قلت .وما دل على ذلك
 فانتهوا  فقد بني اهلل عز وجل أن 
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أخربنا سفيان بن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .طاعته الرسول قد يسن وفرض اهلل على الناس  
قال رسول اهلل صلى اهلل  :حدثين سامل أبو النضر عن عبيد اهلل بن أيب رافع عن أبيه قال :عيينة قال
ال ألفني أحدكم متكئا على أريكته يأتيه األمر من أمري مما هنيت عنه أو أمرت به   :عليه وسلم

لو  :وقلت له :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ه يف كتاب اهلل اتبعناه  فيقول ما ندري ما وجدنا
كان هذا احلديث الذي احتججت به ثابتا كنت قد تركته فيما وصفنا وفيما سناف بعض ما حيضرنا 

ذوي   :وقال يل بعض من خيالفنا يف اليمني مع الشاهد قال اهلل عز وجل .منه إن شاء اهلل تعاىل
ملا مل يكن يف  :شهيدين من رجالكم  فكيف أجزمت أقل من هذا فقلت له  :عدل منكم  وقال

التنزيل أن ال جيوز أقل من شاهدين وكان التنزيل حمتمال أن يكون الشاهدان تامني يف غري الزنا ويؤخذ 
هبما احلق لطالبه وال ميني عليه مث وجدت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جييز اليمني مع الشاهد 

حلق ويأخذ حقه ووجدت املسلمني جييزون شهادة أقل من شاهدين ويعطون هبا دلت السنة لااحب ا



شهيدين من رجالكم  ليس حمرما أن جيوز أقل منه   :وعمل املسلمني على أن قول اهلل عز وجل
واهلل تعاىل أعلم وحنن نسألك فإن قلت مبثل قولنا لزمك أن ترجع إىل اليمني مع الشاهد وإن خالفته 

أن تترك عامة قولك وأن تبني لك أن ما قلت من هذا وحنلتنا على غري ما قلت وأنك أوىل مبا  لزمك
جد يل كل حكم يف  شهيدين من رجالكم   :فسل فقلت :حنلتنا من اخلطأ يف القرآن منا قال

وماذا قال وفيه حترمي أن يؤخذ احلق  :فيؤخذ به احلق بغري ميني من الطالب قلت .أن جيوز :قال
  .وما الشاهدان من رجالنا :قلت .منه بأقل

فاالثنان ذوي عدل كما وصفت جيوزان وحمرم أن جيوز  :قلت له .حران مسلمان عدالن :قال 
فلم أجزت أهل الذمة فيما بينهم  :نعم قلت :إال ما زعمت ووصفت أهنم شرطوا يف الكتاب قال

ملؤمنني خاصة بتأول وحنن باآليتني ال جنيز وإمنا قلت يف األحرار ا .واآليتان بينتان أهنما يف املؤمنني
ال  :فرجع بعضهم إىل قولنا فقال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .شهادة أهل الذمة فيما بينهم
 :القرآن يدل على ما قلتم وأقام أكثرهم على إجازهتا فقلت له :وقال .جتوز شهادة أهل الذمة

إال إجازة شهادة أهل الذمة كنتم حمجوجني ليس لكم أن لو مل يكن عليكم حجة فيما ادعيتم يف اآليتني 
 :قال .تتأولوا على أحد ما قلتم ألنكم خالفتموه وكنتم أوىل خبالف ظاهر ما تأولتم من غريكم

 قول اهلل  :وما هي قال :فإمنا أجزنا شهادة أهل الذمة بآية أخرى قلنا
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أناسية هذه  :نكم أو آخران من غريكم  فقلت لهحني الوصية اثنان ذوا عدل م  :عز وجل  
ليست بناسية وال منسوخة ولكن كل  :اآلية عندك ل  شهيدين من رجالكم  أو منسوخة هبا قال

فأنت تقول  :فقولك إذا ال جيوز إال األحرار املسلمون ليس كما قلت قال :قلت :فيما نزل فيه
فإنا نقول هي يف  :غري ما قلت قال لست أقول به بل مسعت من أرضى يقول فيه :هبذا قلت

هي يف مجاعة املشركني أهل األوثان وغريهم ألن كلهم مشرك وأجز  :فقل :املشركني فقلت
أرأيت إن قال  .فمن قال هي يف أهل الكتاب خاصة :ال قلت :شهادة بعضهم لبعض قال



كتابا إمنا وجدوا آباءهم أجيز شهادة أهل األوثان دون أهل الكتاب ألن أهل األوثان مل يبدلوا  :قائل
هذا  :على ضالل فتبعوهم وأهل الكتاب قد بدلوا كتاب اهلل عز وجل وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا

فلما بان لنا أن أهل الكتاب عمدوا الكذب على اهلل مل تكن شهادهتم جائزة فأخربنا اهلل  .من عند اهلل
اآلدميني كانوا هم أوىل فماذا تقول له ما  عز وجل أهنم كذبة وإذ كنا نبطل الشهادة بالكذب على

أفتجيز شهادة أهل الذمة على وصية مسلم  :قلت له .أعلمه إال أحسن مذهبا وأقوى حجة منك
مباذا قال بقوله   :ومل قال هي منسوخة قلت :ال قلت :اليوم كما زعمت أهنا يف القرآن قال

فقد  :نعم قلت :قال .يهوما نسخ مل يعلم به وعمل بالذي نس :ذوي عدل منكم  قلت
زعمت بلسانك أنك خالفت القرآن إذ زعمت أن اهلل شرط أن ال جيوز إال مسلم وأجزت كافرا وإذا 

  .نسيت فيما زعمت أهنا نزلت فيه أفتثبت يف غري ما نزلت فيه

 :إن شرحيا أجازها فقلت له  :فما احلجة يف إجازة شهادة أهل الذمة قال :ال قلت :قال 

ا منسوخة بقول اهلل عز وجل  ذوي عدل منكم  أو  شهيدين من رجالكم  يعين املؤمنني أنت تزعم أهن
فهل  :قال .فال تقل هي منسوخة إذا :قلت :فإن شرحيا أعلم مين :مث ختالف هذا قال

ويف كتاب اهلل احلجة اليت هي  .نعم سعيد بن املسيب وابن حزم وغريمها :خيالف شرحيا غريه قلت
 :قال .ختالف أنت شرحيا فيما ليس فيه كتاب وال له فيه خمالف مثله :ت لهوقل .أقوى من هذا

وكيف حتتج به على الكتاب وعلى ما له فيه خمالف وأنت تدع قوله لرأي  :قلت له .إين ألفعل
فقلت  .أجزت شهادهتم للرفق هبم لئال تبطل حقوقهم إن مل جنز شهادهتم بينهم :فقال .نفسك
فيما بينهم فهم حكام مل يزالوا يتراضون هبم ال ندخل يف أمرهم فإن أرادوا حنن مل نبطل حقوقهم  :له

 .دخولنا يف أحكامهم مل ندخل إال مبا أمرنا اهلل تعاىل به من إجازة شهادة من أمرنا من املسلمني

 أرأيت إذا اعتللت بالرفق هبم لئال تبطل حقوقهم فالرفق باملسلمني  :وقلت له

   

 

 2435 :صفحة 

 



ما تقول يف عبيد عدول مأمونني  :قلت له .بل الرفق باملسلمني :أو الرفق هبم قال أوجب  
ال جتوز شهادهتم  :كانوا مبوضع يف صناعة أو على حفظ مال فشهد بعضهم لبعض يف دم أو مال قال

فما تقول يف أهل البحر واألعراب األحرار املسلمني ال خيالطهم غريهم إذا مل جند من يعدهلم  :قلت
فإذا مل جتزها  :ال جتوز شهادهتم قلت :أهل العدل فشهد بعضهم لبعض يف دم أو مال قالمن 

وإن بطلت فأنا مل أبطلها وإمنا أمرت بأخذ احلق بالعدول األحرار فإذا  :قال .بطلت حقوقهم بينهم
 كانوا عدوال غري أحرار فقد نقاوا أحد الشرطني أو كانوا أحرارا ال يعرف عدهلم فقد نقاوا أحد

فقد نقص أهل الكتاب  :قلت .نعم :قال .والشرط الثالث مؤمنني :قلت .الشرطني
أعظم الشروط اإلميان وأجزت شهادهتم ونقص العبيد واألحرار أقل الشروط فرددت شهادهتم وفيهم 

شرطان ومل إذا اعتللت بالرفق هبم مل ترفق باملسلمني فتجيز شهادة بعضهم على بعض فالعبيد العدول لو 
حدهم اليوم جازت شهادته وأهل الذمة لو أسلموا مل تقبل شهادهتم حىت خنترب إسالمهم بعد مدة عتق أ

قال الشافعي  .تطول واملسلمون أوىل بأن نرفق هبم وحنتاط هلم يف أن ال نبطل حقوقهم من املشركني
وتعاىل   أرأيت قول اهلل تبارك :وقلت .فما زاد على أن قال هكذا قال أصحابنا :رمحه اهلل تعاىل

إذا قمتم إىل الاالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني  
قلت مل مسحت  :أليس بني يف كتاب اهلل عز وجل بأن فرض غسل القدمني أو مسحهما قال بلى

ملسح على اخلفني على اخلفني ومن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والناس إىل اليوم من ترك ا
ليس يف رد من رده حجة وإذا ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم شيء مل  :ويعنف من مسح قال
ونعمل به وهو خمتلف فيه كما نعمل به لو كان متفقا عليه وال نعرضه  :وقلت .يضره من خالفه
 .اد اهلل عز وجلال بل سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تدل على معىن ما أر :على القرآن قال

فلم ال تقول هبذا يف اليمني مع الشاهد وغريه مما ختالف فيه احلديث وتريد إبطال احلديث  :قلنا
والسارق   :قال اهلل عز وجل :الثابت بالتأويل وبأن تقول احلديث خيالف ظاهر القرآن وقلت له

دوا كل واحد منهما مائة جلدة  الزانية والزاين فاجل  :والسارقة فاقطعوا أيديهما  وقال اهلل عز وجل
يقطع كل من لزمه اسم سرقة قلت  :وقال بعض اخلوارج مبثل معىن قولك يف اليمني مع الشاهد

وزعمت أن  .سرقته أو كثرت وجيلد كل من لزمه اسم الزنا مملوكا كان أو حرا حمانا أو غري حمان
 علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه جلد الزاين ورمجه فلم 
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جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ما يدل على أن ال يقطع إال من سرق من  :رغبت عن هذا قال  
حرز ومن بلغت سرقته شيئا موقتا دون غريه ورجم ماعزأ ومل جيلده ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

لى اهلل عليه وسلم إال حبديث وهل جاء هذا عن النيب ص :قلت له .أعلم مبعىن ما أراد اهلل عز ذكره
كحديث اليمني مع الشاهد فما استطاع دفع ذلك وذكرت له أمر املواريث كلها وما ورث اهلل الولد 

إذا كان األب كافرا أو  :فلم قلت :فقلت له .والوالد واإلخوة واألخوات والزوجة والزوج
 :ن النيب صلى اهلل عليه وسلمجاء ع :مملوكا أو قاتال عمدا أو خطأ مل يرث واحد من هؤالء قال

فهل روي عن معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن  :ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم  قلت 
كما حتل لنا  :يرث املسلم الكافر وقال بعضهم :املسيب وحممد بن علي بن حسني أهنم قالوا

ل به قال ليس يف أحد مع النيب صلى نساؤهم وال يرث الكافر املسلم كما ال حتل هلم نساؤنا فلم مل تق
 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .اهلل عليه وسلم حجة وحديث النيب صلى اهلل عليه وسلم يقطع هذا

هؤالء أعلم حبديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولعله أراد بعض  :وإن قال لك قائل :قلنا
 عليه وسلم عام فهو على العموم وال خمرج القول من النيب صلى اهلل :قال .الكافرين دون بعض

نزعم أن وجها لتفسري قول النيب صلى اهلل عليه وسلم قول غريه مث قول من مل حيتمل ذلك احلديث 
قلنا هذا كما قلت اآلن فكيف زعمت أن املرتد يرثه ورثته من  .املفسر وقد يكون مل يسمعه

قلنا لك إن احتج عليك بقول معاذ وغريه  فقد :بقول علي رضي اهلل تعاىل عنه قلنا :املسلمني قال
ليس فيه حجة فإن مل تكن فليست يف حجتك بقول علي رضي اهلل تعاىل عنه حجة وإن  :فقلت

وقلت له حديث  .كانت فيه حجة فقد خالفتها مع أن هذا غري ثابت عن علي عند أهل العلم منكم
ن حديث  ال يرث املسلم الكافر  فثبته اليمني مع الشاهد أثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم م
وقلت له يف احلديث عن النيب صلى  .ورددت قضاء النيب صلى اهلل عليه وسلم باليمني وهو أصح منه

ال يرث قاتل من قتل  حديث يرويه عمرو بن شعيب مرسال وعمرو بن شعيب   :اهلل عليه وسلم



ث قاتل اخلطأ من املال وال يرث من الدية ير  :يروي مسندا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال
وال يرث قاتل العمد من مال وال دية  وترد حديثه وتضعفه مث حنتج من حديثه بأضعف مما احتججت 

فإن كان له إخوة فألمه السدس  وكان ابن عباس ال   :قد قال اهلل عز ذكره :وقلت له .به
 ها بأخوين وخالفت حيجبها عن الثلث إال بثالثة إخوة وهذا الظاهر وحجبت
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قاله عثمان رضي اهلل تعاىل عنه  :قال .ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما ومعه ظاهر القرآن  
 :فاترك ما توارثوا عليه إىل ظاهر القرآن قال :فإن قيل لك :توارث عليه الناس قلنا :وقال

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .لم مناابن عباس أيضا أع :عثمان أعلم بالقرآن منا وقلنا :فقال

ولكم ناف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد فإن كان هلن ولد فلكم   :قال اهلل تبارك وتعاىل
الربع مما تركن من بعد وصية يوصني هبا أو دين وهلن الربع مما تركتم إن مل يكن لكم ولد فإن كان 

توصون هبا أو دين  فقلت لبعض من خيالفنا يف اليمني مع لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية 
إمنا ذكر اهلل عز وجل املواريث بعد الوصية والدين فلم ختتلف الناس يف أن املواريث ال  :الشاهد

الوصية  :تكون حىت يقضى مجيع الدين وإن أتى ذلك على املال كله أفرأيت إن قال لنا ولك قائل
املرياث يكون قبل أن ينفذ شيء من مجيع الوصية وأقتارت هبا  مذكورة مع الدين فكيف زعمت أن

على الثلث هل احلجة عليه إال أن يقال الوصيه وأن كانت مذكورة بغري توقيت فإن اسم الوصية يقع 
على القليل والكثري فلما احتملت اآلية أن يكون يراد هبا خا  وإن كان خمرجها عاما استدللنا على ما 

رب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املبني عن اهلل عز وجل معىن ما أراد اهلل عز أريد بالوصية باخل
ما اخلرب الذي دل على هذا  :فإن قال لنا ولك قائل :قلت .ما له جواب إال هذا :وجل قال
 :فإن قال لك :الثلث والثلث كثري  قلنا  :قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لسعد :قال

اخلمس أحب إيل يف  :حبكم وال أمر أن ال يتعدى الثلث وقد قال غري واحد هذه مشورة ليست
حديث عمران بن حاني أن رجال  :الوصية من غري أن يقول ال تعدوا اخلمس ما احلجة عليه قال



أعتق ستة مملوكني له عند املوت فأقرع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة 
نعم  :قال .فدلك هذا على أن العتق وصية وأن الوصية مرجوعة إىل الثلث :كفقال ل :قلنا

أفثابت هذا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت دلك على أن  :فقال لك :قلنا .أبني الداللة
نوهيه بأن خمرج الوصية كميرج  :فقال لك :قلنا :نعم :الوصية يف القرآن على خا  قال
فأي حجة على أحد  :ال والسنة تدل على معىن الكتاب قلت :قال املدين وقد قلت يف الدين عام

أبني من أن تكون تزعم أن سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الدالة على معىن كتاب اهلل أن أقرع بني 
مماليك أعتقهم ست فأعتق اثنني وأرق أربعة مث خالفت ما زعمت أن سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ا بني الوصية والدين وخمرج الكالم فيهما واحد فزعمت أن هؤالء الرقيق كلهم وسلم مبينة فرق هب
 يعتقون 
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إين إمنا قلته بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم  :قال .ويسعى كل واحد منهم يف مخسة أسداس قيمته  
كان ثابتا مل يكن  هذا حديث غري ثابت ولو :قلنا .قضى يف عبد أعتق ثلثه ويسعى يف ثلثي قيمته

أرأيت املعتق ستة أليس معتق ماله ومال غريه فأنفذ ماله ورد مال  :ومن أين قلت :فيه حجة قال
فكانت الستة يتجزؤون واحلق فيما يتجزأ إذا اشترك فيه قسم فأعطي كل  :بلى قلت :غريه  قال

بد الواحد والسيف فإذا كان فيما ال يتجزأ مل يقسم مثل الع :نعم قلت :من له حق نايبه قال
فالعبيد يتجزؤون فجزأهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أفترد اخلرب عن  :قلت .نعم :قال

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل خرب ال خيالفه يف كل حال أم متضي كل وأحد منهما كما جاء 
حاني فلم مل تفعل يف حديث عمران بن  :قلت .بل أمضي كل واحد منهما كما جاء :قال

حني رددته على ما خيالفه ألن ما يتجزأ خيالف يف احلكم ما ال يتجزأ ولو جاز أن يكونا خمتلفني فنطرح 
أحدمها لآلخر طرح الضعيف للقوي وحديث االستسعاء ضعيف ولو جاز أن يكون حديث عمران بن 

لثلث حجة وال حاني يف القرعة منسوخا أو غري ثابت مل يكن لنا ولك يف االقتاار بالوصايا على ا



قال اهلل عز  :قالوا :قلنا .وما قالوا :قال .على قوم خالفوه يف معىن آخر من هذا احلديث
يف مجيع املواريث مثل  :إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها ناف ما ترك  وقال  :وجل

ما كان مالك املال  هذا املعىن فإمنا ملك اهلل األحياء ما كان ميلك غريهم باملرياث بعد موت غريهم فأما
حيا فهو مالك ماله وسواء كان مريضا أو صحيحا ألنه ال خيلو مال من أن يكون له مالك وهذا مالك 
ال غريه فإذا أعتق مجيع ما ميلك أو وهب مجيع ما ميلك عتق بتات أو هبة بتات جاز العتق واهلبة وإن 

  .من ذلك إال الثلث ليس له :قال .مات ألنه يف احلال اليت أعتق فيها ووهب مالك

حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم يف رجل أعتق ستة  :ما دلك على هذا قال :فقال لك :قلنا 
فإن  :مملوكني ال مال له غريهم فأقرع النيب صلى اهلل عليه وسلم بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة قلنا

ديث عندك إال أن يكون إن كان احلديث معارضا خبالفه فال جيوز أن يكون حكم احل :قال لك
ضعيفا باملعارض له وما كان ضعيفا عندك من احلديث فهو متروك ألن الشاهد إذا ضعف يف الشهادة مل 
حيكم بشهادته اليت ضعف فيها وكان معناه معىن من مل يشهد واحلديث عندك يف ذلك املعىن أو يكون 

فكيف  :فإن قال لك :ناما هو يضعف وال منسوخ قل :قال .منسوخا فاملنسوخ كما مل يكن
 جاز لك تركه يف نفس ما حكم به فيه وال جيوز لك تركه 
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هو لفظ واحد وحكم واحد وتركك بعضه كتركك كله  :مال :ما تركته كله قلنا :كله قال  
أو رأيت لو جاز لك أن تبعضه  .مع أنك تركت مجيع ظاهر معانيه وأخذت مبعىن واحد بداللة

ه بشيء وتترك شيئا وأخذ رجل بالقرعة اليت تركت وترك أن يرد ما صنع املريض يف ماله إىل فتأخذ من
 :الثلث باحلجة اليت وصفت أما كان هذا أوىل أن يكون ذهب إىل شبهة من القرآن والقياس منك قال

ما أقر به ألجنيب يف ماله ولو أحاطه مباله جاز وما أتلف من  :أنت تقول :قلت .وأين القياس
وقلت  .ماله بعتق أو غريه مث صح مل يرد ألنه أتلفه وهو مالك ولو أتلفه وهو غري مالك مل جيز له به

أرأيت حني هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك وأذن بالسلف إىل أجل مسمى  :له



 :فهذان خمتلفان عندك قال :فإن قال قائل :بلى قلت :قال .أليس هو بيع ما ليس عندك

فإذا اختلفا يف اجلملة ووجدت لكل واحد منهما خمرجا ثبتهما مجيعا وكان ذلك عندك أوىل يب من أن 
هنى النيب  :فقلت .أطرح أحدمها باآلخر فيكون لغريي أن يطرح الذي ثبت ويثبت الذي طرحت

 :الق .صلى اهلل عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك على بيع العني ال ميلكها وبيع العني بال ضمان

والسلف وإن كان ليس عندك أليس ببيع مضمون عليك فأنفذت كل واحد منهما ومل  :نعم قلت
فلزمك هذا يف حديث عمران بن حاني أو ال يكون مثل هذا  :قلت .نعم :تطرحه باآلخر قال

حرمت عليكم أمهاتكم   :قال اهلل تبارك وتعاىل :أرأيت إن قال قائل :قلت .حجة لك
ماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وبناتكم وأخواتكم وع

وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن  
قد مسى اهلل من حرم مث أحل ما  :كتاب اهلل عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم  فقال  :مث قال

وى هؤالء حرام فال بأس أن جيمع الرجل بني املرأة وعمتها وبينها وبني وراءهن فال أزعم أن ما س
 :قال .خالتها ألن كل واحدة منهما حتل على االنفراد وال أجد يف الكتاب حترمي اجلمع بينهما

 :فإن قال لك :ليس ذلك له واجلمع بينهما حرام ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عنه قلنا

ى اهلل عليه وسلم خبرب أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه وحده عن اجلمع بينهما ويف أفتثبت هني النيب صل
فإذا  :قلنا .فإن الناس قد أمجعوا عليه :ظاهر الكتاب عندك إباحته وال توهنه بظاهر الكتاب قال

فيه  كان الناس أمجعوا على خرب الواحد بتاديق امليرب عنه وال حيتجون عليه مبثل ما حتتجون به ويتبعون
 أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث جاء خرب آخر أقوى منه فكيف جاز لك أن ختالفه 
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وكيف جاز لك أن تثبت ما اختلفوا فيه مما وصفنا باخلرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مرة وتعيب   
كتب   :قال اهلل عز وجلقد  :علينا أن ثبتنا ما هو أقوى منه وقلت لبعض من يقول هذا القول

 :عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني باملعروف  فإن قال لك قائل



فاحلديث ال جتوز الوصية  :روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قلنا :قال .جتوز الوصية لوارث
الشاهد ولكن الناس ال خيتلفون  بل حديث اليمني مع :لوارث أثبت أم حديث اليمني مع الشاهد قال

فإذا كان الناس جيتمعون  :قلت .بلى :أليس خبرب قال :قلنا .يف أن الوصية لوارث منسوخة
 :قلنا .على قبول اخلرب مث جاء خرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أقوى منه مل جيز ألحد خالفه

العتق وصية قد  :له طاوس قالال جتوز الوصية إال لذي قرابة فقد قا :أرأيت إن قال لك قائل
أفتحتج  :قلنا .أجازها النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حديث عمران للمماليك قال وال قرابة هلم

ناري بك إىل ما ليس فيه سنة لرسول اهلل صلى اهلل عليه  :حبديث عمران مرة وتتركه أخرى وقلت له
وأين  :قال .اهر الكتاب عندكوسلم حىت نوجدك خترج من مجيع ما احتججت به وختالف فيه ظ

إن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فناف ما   :قال اهلل عز وجل :قلت
مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا    :فرضتم  وقال اهلل عز وجل

سها فلها الاداق كامال وعليها فلم زعمت أنه إذا أغلق بابا أو أرخى سترا ومها يتاادقان أنه مل مي
 :العدة  وقد أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث بن أيب سليم عن طاوس عن ابن عباس قال

قاله عمر بن  :قال .ليس هلا إال ناف املهر وال عدة عليها وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب
فهما فيه ابن عباس وشريح ومعهما وخال :اخلطاب وعلي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنهما قلنا

وابن عباس وشريح عاملان بالكتاب  :قلنا .مها أعلم بالكتاب منا :قال .عندك ظاهر الكتاب
ومعهما عدد من املفتني فكيف قلت خبالف ظاهر الكتاب يف موضع قد جند املفتني فيه يوافقون ظاهر 

م وقد خيالفهما غريمها وأنت تزعم الكتاب واحتججت يف ذلك برجلني من أصحاب النيب عليه السال
أنك ما ختالف ما جاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتركت احلجة برسول اهلل صلى اهلل عليه 
 .وسلم وهو الذي ألزمنا اهلل طاعته والذي جاء عنه من اليمني مع الشاهد ليس خيالف حكم الكتاب

 شهيدين من واستشهدوا   :قال اهلل عز وجل :ومن أين قلنا :قال
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رجالكم   وأشهدوا ذوي عدل منكم  قال الشافعي فكان هذا حمتمال أن يكون داللة من اهلل عز   
وجل ما تتم به الشهادة حىت ال يكون على املدعي ميني ال حترميا أن جيوز أقل منه ومل يكن يف التنزيل 

يزون أقل منه فال يكون أن حيرم اهلل أن جيوز أقل منه حترمي أن جيوز أقل منه وإذا وجدنا املسلمني قد جي
فلم عبت علينا  :قلنا .وال ننكر أن تكون السنة تبني معىن القرآن :قال .فيجيزه املسلمون

واألثر  :واألثر أيضا يفسر القرآن قلنا :السنة يف اليمني مع الشاهد وقلت مبا هو أضعف منه قال
قال الشافعي رمحه اهلل  .وكل هذا حجة عليك :قلت .نعم :أيضا أضعف من السنة قال

إذا ناب اهلل حكما يف كتابه فال جيوز أن يكون سكت عنه وقد بقي  :فقال يل منهم قائل :تعاىل
قد ناب اهلل عز وجل  :فقلت :قال .فيه شيء وال جيوز ألحد أن حيدث فيه ما ليس يف القرآن
آن وناب ما حرم من النساء وأحل ما وراءهن الوضوء فأحدثت فيه املسح على اخلفني وليس يف القر

ال يرث قاتل وال مملوك  :ال تنكح املرأة على عمتها وال خالتها ومسى املواريث فقلت فيه :فقلت
وال كافر وإن كانوا ولدا ووالدا وحجبت األم من الثلث باألخوين وجعل اهلل للمطلقة قبل أن متس 

خال هبا وإن مل ميس فلها املهر وعليها العدة فهذا كله  إن :ناف املهر ومل جيعل عليها عدة مث قلت
عندك خالف ظاهر القرآن واليمني مع الشاهد ال خيالف من ظاهر القرآن شيئا ألنا حنكم بشاهدين وال 

فكيف  :وقلت له .ميني فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد وميني وليس هذا خبالف لظاهر القرآن
ليس يف القرآن غري  :أن يلتعن الزوج مث تلتعن املرأة قلت :لحكم اهلل تعاىل بني املتالعنني قا

  .نعم :قال .ذلك

 :فلم قلت ال يتناكحان ما كانا على اللعان قال :بالسنة قلت :فلم نفيت الولد قال :قلت 

 :يقول بعض التابعني قلت :فلم جلدته إذا أكذب نفسه وأحلقت به الولد قال :قلت .باألثر

فنسمعك يف أحكام  :قلت .بقول بعض الفقهاء :لتعن حبست قالفلم قلت إذا أبت أن ت
وقلت لبعض من يقول هذا  .مناوصة يف القرآن قد أحدثت فيها أشياء ليست مناوصة يف القرآن

قل ال أجد فيما أوحي إىل حمرما على   :قد قال اهلل عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم :القول
ة وقال يف غري آية مثل هذا املعىن فلم زعمت أن كل ذي ناب من طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة  اآلي

قاله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقلت  :السباع حرام وليس هو مما مسى اهلل مناوصا حمرما  قال



وإن كان مل يسمعه حىت  :ابن شهاب رواه وهو يضعفه ويقول مل أمسعه حىت جئت الشام قال :له
 جاء 
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وال توهنه بتوهني من رواه وخالفه ظاهر الكتاب  :قلنا .الشام فقد أحاله على ثقة من أهل الشام  
عندك وابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما مع علمه بكتاب اهلل عز وجل وعائشة أم املؤمنني مع علمها به 

من السباع وبرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعبيد بن عمري مع سنه وعلمه يبيحون كل ذي ناب 
ليس يف إباحتهم كل ذي ناب من السباع وال يف إباحة أمثاهلم حجة إذ كان رسول اهلل صلى  :قال

اهلل عليه وسلم حيرمه وقد ختفى عليهم السنة يعلمها من هو أبعد دارا وأقل للنيب صلى اهلل عليه وسلم 
 .ليه وسلم خالفهصحبة وبه علما منهم وال يكون ردهم حجة حني يروى عن النيب صلى اهلل ع

قد خفي على عمر  .نعم :قال .وتراهم خيفي ذلك عليهم ويسمعه رجل من أهل الشام :قلنا
واملهاجرين واألناار ما حفظ الضحاك بن سفيان وهو من أهل البادية ومحل بن مالك وهو من أهل 

ثبت عن وإن اختلف فيه إذا  :قال .فتحرمي كل ذي ناب من السباع خمتلف فيه :قلنا .البادية
النيب صلى اهلل عليه وسلم من طريق صحيح فرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعلم مبعىن ما أراد اهلل 
وليس يف أحد مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حجة وال يف خالف خمالف ما وهن حديث رسول 

عليه وسلم من حترمي كل اهلل صلى اهلل عليه وسلم قلنا واليمني مع الشاهد أثبت عن رسول اهلل صلى اهلل 
ذي ناب من السباع وليس خالف ظاهر الكتاب وليس هلا خمالف واحد من أصحاب رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم فكيف ثبت الذي هو أضعف إسنادا وأقوى خمالفا وأعلم مع خالفه ظاهر الكتاب عندك 

 :اهلل عليه وسلم وقلت له ورددت ما ال خيالف ظاهر الكتاب وال خيالفه أحد من أصحاب النيب صلى

أمسعك استدللت بقول عمر وعلي رضي اهلل تعاىل عنهما وهلما خمالف يف اليت يغلق عليها الباب ويرخي 
إن حجبت األم عن الثلث باألخوين وقد خالفهم ابن عباس يف ذلك وغريه  :الستر وقول عثمان

 :قال .هلل مث تركت قوهلمأرأيت إن أوجدتك قول عمر وعبد الرمحن وابن عمر يوافق كتاب ا



جيزبه من قتله خطأ  .ال تقتلوا الايد وأنتم حرم  اآلية  :قال اهلل جل وعز :قلت .وأين
حبديث عن عمر وعبد الرمحن يف رجلني  :وظاهر القرآن يدل على أنه إمنا جيزيه من قتله عمدا قال

م عمر وعبد الرمحن قد يوطآنه عامدين فإذا كان هذا عندك هكذا فقد حك :قلت .أوطئا ظبيا
مثل   :على قاتلي صيد جبزاء واحد وحكم ابن عمر على قتلة صيد جبزاء واحد وقال اهلل عز وجل

وكيف زعمت أن عشرة لو قتلوا صيدا جزوه بعشرة أمثال  .ما قتل من النعم  واملثل واحد ال أمثال
 شبهته  :قال
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ومن قال لك يكون  :قلنا .يكون على كل واحد منهم رقبة بالكفارات يف القتل على النفر الذين  
ولو قيل لك ذلك أفتدع ظاهر الكتاب وقول عمر وعبد الرمحن وابن  .على كل واحد منهم رقبة

فجزاء  :قلت .نعم :قال .عمر بأن تقيس مث ختطىء أيضا القياس أرأيت الكفارات أموقتات
الايد إذا كان قيمته بلية املقتول أشبه أم  أفجزاء :قلنا .ال إال بقيمته :قال .الايد موقت

بالكفارات فمائة عندك لو قتلوا رجال مل يكن عليهم إال دية واحدة فلو مل يكن فيه إال القياس كان 
حكم عمر له يف الريبوع جبفرة ويف األرنب بعناق فلم زعمت واهلل تعاىل  :وقيل له .بالدية أشبه

ال جيوز ضحية وجزاء الايد  :بة  أن هذا ال يكون هديا وقلتيقول يف جزاء الايد  هديا بالغ الكع
قال اهلل عز  :وقيل له .ليس من الضحايا بسبيل جزاء الايد قد يكون بدنة والضحية عندك شاة

فجزاء مثل ما قتل من النعم  وحكم عمر وعبد الرمحن وعثمان وابن عباس وابن عمر   :وجل
يف بلدان خمتلفة وأزمان شىت باملثل من النعم فحكم حاكمهم وغريهم رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني 

يف النعامة ببدنة والنعامة ال تسوي بدنة ويف محار الوحش ببقرة وهو ال يسوي بقرة ويف الضبع بكبش 
وهو ال يسوي كبشا ويف الغزال بعنز وقد يكون أكثر مثنا منها أضعافا ومثلها ودوهنا ويف األرنب بعناق 

فرة ومها ال يسويان عناقا وال جفرة أبدا فهذا يدل على أهنم إمنا نظروا إىل أقرب ما يقتل ويف الريبوع جب
من الايد شبها بالبدن ال بالقيمة ولو حكموا بالقيمة الختلفت أحكامهم الختالف أسعار ما يقتل يف 



فلم تنظر إىل  .مث قلت يف القيمة قوال خمتلفا فقلت جبزاء األسد وال يعدي به شاة .األزمان والبلدان
 .بدنه ألنه أعظم من الشاة وال قيمته إن كانت قيمته أكثر من شاة وهذا مكتوب يف احلج حبججه

نعم ليست خبالفه  :أراك تنكر علي قويل يف اليمني مع الشاهد هي خالف القرآن قلت :قال يل
قول اهلل عز  ذلك مثل ماذا قلت مثل :قال .القرآن عريب فيكون عام الظاهر وهو يراد به اخلا 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما   الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة    :وجل
فلما كان اسم السرقة يلزم سراقا ال يقطعون مثل من سرق من غري حرز ومن سرق أقل من ربع دينار 

نت يف هذا داللة على أنه إمنا وكانت الثيب تزين فترجم وال جتلد والعبد يزين فيجلد مخسني بالسنة كا
أريد هبا بعض الزناة دون بعض وبعض السراق دون بعض وليس هذا خالفا لكتاب اهلل عز وجل 

فوجدنا سنة تدل على أحد معانيه دون غريه من معانيه استدللنا هبا  .فكذلك كل كالم احتمل معاين
 وكل سنة موافقة للقرآن ال 
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ك خالف القرآن فيما جاءت فيه سنة تدل على أن القرآن على خا  دون عام جهل وقول .خمالفة  
قد أخطأت  :فإنا نزعم أن النهي عن نكاح املرأة على عمتها وخالتها خمالف للقرآن فقلت :قال

لو جاز أن تكون سنة ختالف القرآن فتثبت كانت اليمني  :قلت .وما مها :قال .من موضعني
فإذا مل تكن سنة وكان القرآن حمتمال فوجدنا  :ال الشافعي رمحه اهلل تعاىلق .مع الشاهد تثبت هبا

 :قول أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وإمجاع أهل العلم يدل على بعض املعاين دون بعض قلنا

هم أعلم بكتاب اهلل عز وجل وقوهلم غري خمالف إن شاء اهلل تعاىل كتاب اهلل وما مل يكن فيه سنة وال 
حاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وال إمجاع يدل منه على ما وصفت من بعض املعاين دون قول أص

وما اختلف فيه بعض أصحاب النيب  .بعض فهو على ظهوره وعمومه ال خيص منه شيء دون شيء
فيما فيه سنة هو خالف القرآن  :وقولك .صلى اهلل عليه وسلم أخذنا منه بأشبهه بظاهر التنزيل

وأين قلنا فيما بينا وفيما سنبني إن شاء اهلل  :قال .هل العلم وأنت ختالف قولك فيهجهل بني عند أ



 :اهلل عز وجل قال  الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان  وقال :قال :تعاىل قلت

قال الشافعي رمحه اهلل  .واملطلقات يتربان بأنفسهن ثالثة قروء  إىل قوله  إصالحا  قال الشافعي 
فظاهر هاتني اآليتني يدل على أن كل مطلق فله الرجعة على امرأته ما مل تنقض العدة ألن  :ىلتعا

كل طالق ابتدأه  :اآليتني يف كل مطلق عامة ال خاصة على بعض املطلقني دون بعض وكذلك قلنا
ال أنت طالق ملك الرجعة يف العدة وإن ق :الزوج فهو ميلك فيه الرجعة يف العدة فإن قال المرأته

أنت خلية أو برية أو بائن ومل يرد طالقا فليس بطالق وإن أراد الطالق وأراد به واحدة فهو  :هلا
أنت طالق البتة مل ينو إال واحدة فهي واحدة وميلك الرجعة قال  :طالق فيه الرجعة وكذلك إن قال

المرأته أنت  أليس هكذا تقول يف الرجل يقول :قلت لبعض من خيالفنا :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
وتقول يف اخللية والربية والبتة والبائنة ليست بالطالق إال أن يريد طالقا  :قلت .بلى :طالق قال
  .نعم :قال

فهذا أشد من  :قلت .نعم :طالق لزمه الطالق وإن مل يرد به طالقا قال :وإذا قال :قلت 
طالقا إال بإرادته الطالق فإذا  أنت خلية أو برية ألن هذا قد يكون غري طالق عندك وال يكون :قوله

فلم زعمت أنه إن أراد هبذا طالقا مل يكن ميلك  :قلت .نعم :قال .أراد الطالق كان طالقا
الرجعة وهذا أضعف عندك من الطالق ألنه قياس على طالق فالطالق القوي ميلك الرجعة فيه عندك 

 ن بعض أصحاب قال فقد روينا بعض قولنا هذا ع .والضعيف ال ميلك فيه الرجعة
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فنحن قد روينا عن رسول اهلل صلى  :قلت .النيب صلى اهلل عليه وسلم وجعلنا ما بقي قياسا عليه  
اهلل عليه وسلم أنه جعل البتة واحدة ميلك فيه الرجعة حني حلف صاحبهما أنه مل يرد إال واحدة وروينا 

قال  :ه ومعنا ظاهر القرآن فكيف تركته وقلت لهمثل ذلك عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عن
فظاهر  :الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر  إىل قوله   مسيع عليم  قلنا  :اهلل عز وجل

أحدمها أن له أربعة أشهر ومن كانت له أربعة أشهر أجال له فال  :كتاب اهلل تعاىل يدل على معنيني



لتين أربعة أشهر مل يكن لك أخذ حقك مين حىت تنقضي األربعة سبيل عليه فيها حىت تنقضي كما لو أج
إما أن يفيء وإما أن يطلق  :األشهر فدل على أن عليه إذا مضت األربعة األشهر واحدا من احلكمني

ال يلزمه طالق مبضي أربعة أشهر حىت حيدث فيه طالقا فزعمتم أنه إذا مضت  :فقلنا هبذا وقلنا
بائنة فلم قلتم هذا وزعمتم أنه ال فيئة له إال يف األربعة األشهر فما نقاتموه  األربعة األشهر فهي تطليقة

مما جعل اهلل له من األربعة األشهر قدر الفيئة ومل زعمتم أن الفيئة له فيما بني أن يويل إىل أن تنقضي 
معا ال فال  األربعة األشهر وليس عليه عزمية الطالق إال يف األربعة األشهر وقد ذكرمها اهلل عز وجل

بينهما ومل زعمتم أن الفيئة ال تكون إال بشيء حيدثه من مجاع أو يفء بلسان إن مل يقدر على اجلماع 
أرأيت اإليالء طالق  .وأن عزمية الطالق هي مضي األربعة األشهر ال شيء حيدثه هو بلسان وال فعل

فلم قلت  :طالقا قال أفرأيت كالما قط ليس بطالق جاءت عليه مدة فجعلته :ال قلت :هو قال
ما قلت يكون طالقا إمنا قلت إن كتاب اهلل عز وجل يدل أنه إذا آىل  :قلت .يكون طالقا :أنت

إما أن يفيء وإما أن يطلق وكالمها شيء حيدثه بعد مضي  :فمضت األربعة األشهر على أنه عليه
أرأيت لو كان  :لتإن فاء يف األربعة األشهر فهو فائىء ق :فلم قلت :قال .األربعة األشهر

فكذلك  :قلت .بلى :علي دين إىل أجل فعجلته قبل حمله أمل أكن حمسنا ويكون قاضيا عين قال
فلسنا حناجك يف هذا ولكنا اتبعنا  :قال .الرجل يفيء يف األربعة األشهر فهو معجل ماله فيه مهل

 :ك ختالفه يف اإليالء قالأما ابن عباس فإن :قلنا .فيه قول عبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن مسعود

 :أخربنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب حيىي األعرج عن ابن عباس أنه قال :قلت .ومن أين

املوىل من حلف على أربعة أشهر فااعدا  :املوىل الذي حيلف أن ال يقرب امرأته أبدا وأنت تقول
 يسنده غريه علمته ولو كان هذا فأما ما رويت منه عن ابن مسعود فمرسل وحديث علي بن بذمية ال

 ثابتا عنه فكنت إمنا بقوله اعتللت 
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لكان بضعة عشر من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أوىل أن يؤخذ بقوهلم من واحد أو   
أخربنا سفيان بن عيينة عن حيىي بن سعيد عن سليمان  :فمن أين لكم بضعة عشر قلنا :اثنني قال
أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كلهم يوقف  :يسار قالبن 
وأقل بضعة عشر أن يكونوا ثالثة عشر وهو يقول من  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .املويل

يوقف  :األناار وعثمان بن عفان وعلي وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وغريهم كلهم يقول
  :إىل الكثرة فمن قال يوقف أكثر وظاهر القرآن معهم وقد قال عز وجلاملويل فإن كنت ذهبت 

والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا  إىل قوله  ستني مسكينا  وقلنا ال جيزيه إال رقبة مؤمنة 
جيزيه رقبة غري مؤمنة فقلت  :فقال .وال جيزيه إال أن يطعم ستني مسكينا واإلطعام قبل أن يتماسا

ال ولكن إذا  :أذهبت يف هذا القول إىل خرب عن أحد أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :له
رقبة ومل يقل مؤمنة كما قال يف القتل دل ذلك على أنه  :سكت اهلل عن ذكر املؤمنة يف العتق فقال

موضع أو ما تكتفي إذا ذكر اهلل عز وجل الكفارة يف العتق يف  :قلت له .لو أراد املؤمنة ذكرها
رقبة مؤمنة  قال الشافعي مث ذكر كفارة مثلها فقال رقبة بأن تعلم أن الكفارة ال تكون إال   :فقال
قول اهلل  :وأين هو قلت :قال .نعم :هل جتد شيئا يدلك على هذا قلت :فقال .مؤمنة

حني الوصية اثنان ذوا عدل منكم  فشرط   :وأشهدوا ذوي عدل منكم  وقوله  :عز وجل
وال يضار كاتب وال شهيد  وقال يف  .وأشهدوا إذا تبايعتم  :وقال .هاتني اآليتنيالعدل يف 
والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم   :لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء  وقال  :القاذف

قال الشافعي  .فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن يف البيوت  مل يذكر ههنا عدال
أجز يف البيع والقذف وشهود الزنا غري العدل  :أرأيت لو قال لك قائل :قلت له :رمحه اهلل تعاىل

 :قال .كما قلت يف العتق ألين مل أجد يف التنزيل شرط العدل كما وجدته يف غري هذه األحكام

ذوي عدل منكم  فإذا ذكر الشهود فال يقبلون إال   :ليس ذلك له قد يكتفي بقول اهلل عز وجل
كت عن ذكر العدل فاجتماعهما يف أهنما شهادة يدل على أن ال يقبل فيها إال ذوي عدل وإن س

إذا ذكر اهلل رقبة يف الكفارة فقال مؤمنة  :هذا كما قلت فلم مل تقل هبذا فتقول :قلت .العدل
يف أهنما كفارتان فإن مل يكن لنا عليك هبذا حجة  .مث ذكر رقبة أخرى يف الكفارة فهي مؤمنة ألهنما 



قال  .الشهود يف البيوع والقذف والزنا يقبلون غري عدول :فقال .على أحد لو خالفهفليست 
 وإمنا رأينا  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
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فرض اهلل عز وجل على املسلمني يف أمواهلم مدفوعا إىل مسلمني فكيف خيرج رجل من ماله فرضا   
جال لو كفر بإطعام فأطعم مسكينا عشرين ومائة مد يف أقل زعمت أن ر :عليه فيعتق به ذميا وقلنا له

من ستني يوما مل جيزه وإن أطعمه إياه يف ستني يوما أجزأه أما يدلك فرض اهلل عز ذكره بإطعام ستني 
جيزيه  :مسكينا على أن كل واحد منهم غري اآلخر وإمنا أوجبه اهلل تعاىل لستني متفرقني فكيف قلت

ه عليه يف ستني يوما ومل جيز له أن يطعم تسعة ومخسني يف يوم طعام ستني أن يطعمه مسكينا يفرق
أرأيت رجال وجبت عليه ستون درمها لستني رجال أجيزيه أن يؤدي الستني إىل واحد أو إىل تسعة 

فقد أوجب اهلل عز وجل  :ال والفرض عليه أن يؤدي إىل كل واحد منهم حقه قلنا :ومخسني قال
قد  :أرأيت لو قال لك قائل .فزعمت أنه إن أعطاه واحدا منهم أجزأ عنهلستني مسكينا طعاما 
وأشهدوا ذوي عدل منكم  أتقول إنه أراد أن يشهد للطالب حبقه فشرط عدد   :قال اهلل عز وجل

 .أراد عدد الشهود وشهادة ذوي عدل منكم اثنان :من يشهد له والشهادة أو إمنا أراد الشهاد قال

ال ألن هذا واحد  :قال .ه واحد اليوم مث شهد له غدا أجيزيه من شاهدينولو شهد له حبق :قلت
فاملسكني إذا رددت عليه الطعام مل خيرج من أن يكون واحدا ال  :قلنا .وهذه شهادة واحدة

فقد مسي ستني مسكينا فجعلت طعامهم لواحد وقلت إذا جاء بالطعام أجزأه ومسي  :قلنا .ستني
ال جيزىء فما فرق بينهما فرجع بعضهم إىل ما قلنا يف هذا  :تني فقلتشاهدين فجاء شاهد منهما مر

والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم   :قال اهلل عز وجل .ويف أن ال جتزىء الكفارة إال مؤمنة
أن غضب اهلل عليها إن كان من الاادقني  قال الشافعي رمحه اهلل   :شهداء إال أنفسهم  إىل قوله

يف كتاب اهلل عز وجل أن كل زوج يالعن زوجته ألن اهلل عز وجل  - أعلم واهلل -فبني  :تعاىل



ذكر الزوجني مطلقني مل خيص أحدا من األزواج دون غريه ومل تدل سنة وال أثر وال إمجاع من أهل 
  .العلم على أن ما أريد هبذه اآلية بعض األزواج دون بعض

مل تلتعن املرأة حدت إذا أبت أن تلتعن لقول اهلل عز إن التعن الزوج و :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أن العذاب كان عليها إال أن  -واهلل أعلم  -ويدرأ عنها العذاب أن تشهد  فقد أخرب   :وجل

ال يالعن  :فيالفنا يف هذا بعض الناس فقال :قال .تدرأه باللعان وهذا ظاهر حكم اهلل جل وعز
 :وكيف خالفت ظاهر القرآن قال :فقلت له .ذفإال حران مسلمان ليس منهما حمدود يف ق

 أربعة ال لعان بينهم فقلت  :روينا عن عمرو بن شعيب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
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إن كانت رواية عمرو بن شعيب مما يثبت فقد روي لنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :له  
أحكام غري قليلة فقلنا هبا وخالفت وزعمت أن ال تثبت روايته اليمني مع الشاهد والقسامة وعدد 

فكيف حتتج مرة بروايته على ظاهر القرآن وتدعها لضعفه مرة إما أن يكون ضعيفا كما قلت فال ينبغي 
أنت أيضا  :وقلت له .وإما أن يكون قويا فاتبع ما رواه مما قلنا به وخالفته .أن حتتج به يف شيء

إن كان ظاهر القرآن عاما على  :وأين قلت :ن عمرو بن شعيب قالقد خالفت ما رويت ع
األزواج مث ذكر عمرو أربعة ال لعان بينهم فكان يلزمك أن خترج األربعة من اللعان مث تقول يالعن غري 

أربعة ال لعان بينهم يدل على أن اللعان بني غري األربعة فليس يف حديث عمرو ال  :األربعة ألن قوله
أجل ولكنا قلنا به من قبل أن اللعان شهادة ألن اهلل عز وجل مساه  :قال .دود يف القذفيالعن احمل
 .وما يدل على ذلك :إمنا معناها معىن اليمني ولكن لسان العرب واسع قال :فقلت له .شهادة

أفتكون شهادته أربع مرات  :ال قلت :أرأيت لو كان شهادة أجتوز شهادة املرء لنفسه قال :قلت
  .ال :ادته مرة واحدة قالإال كشه

أفرأيت لو قامت مقام  :قلت .فهذا كله يف اللعان :ال قلت :أفيحلف الشاهد قال :قلت 
  .أرأيت لو كانت شهادة أجتوز شهادة النساء يف حد :بلى قلت :الشهادة أال حتد املرأة قال



ان مرات فالتعنت مث :نعم قلت :ولو جازت كانت شهادهتا ناف شهادة قال :ال قلت :قال 
هي  :ومل قلت :ما هي بشهادة قلت :أفتبني لك أهنا ليست بشهادة قال :نعم قلت :قال

شهادة على معىن الشهادات مرة وأبيتها أخرى فإذا قلت هي شهادة فلم ال تالعن بني الذميني 
 :وشهادهتما عندك جائزة كان هذا يلزمك وكيف العنت بني الفاسقني اللذين ال شهادة هلما قال

قد تبنا أتقبل شهادهتما دون اختبارمها يف  :ولو قال .فقلت له .هنم إذا إذا تابا قبلت شهادهتماأل
أفرأيت العبدين املسلمني العدلني األمينني إذا أبيت اللعان بينهما ألهنما  :كللت :مدة تطول قال ال

أمها  :قلت .منع :يف حال عبودية ال جتوز شهادهتما لو عتقا من ساعتهما أجتوز شهادهتما قال
أقرب إىل جواز الشهادة ألنك ال ختتربمها يكفيك أهنما اخلربة هلما يف العبودية أم الفاسقان اللذان ال 

فلم أبيت اللعان بينهما ومها أقرب من العدل إذا  :بل مها قلت :جتيز شهادهتما حىت ختتربمها قال
ل ومل أبيت اللعان بني الذميني وأنت جتيز حتولت حاهلما والعنت بني الفاسقني اللذين مها أبعد من العد

أرأيت أعميني خبقني خلقا كذلك يقذف الزوج  :شهادهتما يف احلال اليت يقذف فيها الزوج وقلت له
 املرأة ويف األعميني علتان إحدامها ال 
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جتوز شهادة واحد منهما يريان الزنا واألخرى أنك ال جتيز شهادهتما حبال أبدا وال يتحوالن عندك أن   
أبدا كيف العنت بينهما وفيهما ما وصفت من القاذف الذي ال جتوز شهادته أبدا وفيهما أكثر من 

  .فظاهر القرآن أهنما زوجان :ذلك أن الرجل القاذف ال يرى زنا امرأته قال

عز وجل يف  وقال اهلل .فهذه احلجة عليك والذي أبيت قبوله منا أن اللعان بني كل زوجني :قلنا 
فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إال الذين   :قذفه احملانات
رمحه  .إذا تاب القاذف قبلت شهادته وذلك بني يف كتاب اهلل عز وجل قال الشافعي :تابوا  وقلنا
العراق أن شهادة زعم أهل  :مسعت الزهري يقول :أخربنا سفيان بن عيينة قال :اهلل تعاىل

تب تقبل  :القاذف ال جتوز ألشهد أخربين سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب قال أليب بكرة



 :ومسعت سفيان حيدث به هكذا مرارا مث مسعته يقول :شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك قال

عمر  أشهد ألخربين مث مسى رجال فذهبا علي حفظ امسه فسألت فقال يل :شككت فيه قال سفيان
 :بن قيس هو سعيد بن املسيب وكان سفيان ال يشك أنه ابن املسيب قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل

سفيان أخربين الزهري فلما قمت  :وغريه يرويه عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن عمر قال
أشككت حني  :سألت فقال يل عمر بن قيس وحضر اجمللس معي هو سعيد بن املسيب قلت لسفيان

 :ال هو كما قال غري أنه قد كان دخلين الشك قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل :خربك أنه سعيد قالأ

وأخربنا من أثق به من أهل املدينة عن ابن شهاب عن ابن املسيب أن عمر ملا جلد الثالثة استتاهبم فرجع 
وأخربنا  : تعاىلاثنان فقبل شهادهتما وأىب أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته قال الشافعي رمحه اهلل

وكلنا نقوله عطاء وطاوس  :إمساعيل بن علية عن ابن أيب جنيح يف القاذف إذا تاب تقبل شهادته قال
أفرأيت القاذف إذا مل حيد  :ال جتوز شهادة احملمود يف القذف أبدا قلت :وجماهد وقال بعض الناس

ال دخل عليك خالف القرآن وال أعلمك إ :قلت له .نعم :حدا تاما أجتوز شهادته إذا تاب قال
أحدمها أن اهلل عز وجل أمر جبلده وأن ال تقبل شهادته فزعمت أنه إن مل جيلد قبلت  :من موضعني
أفتجد ذلك يف ظاهر القرآن أم يف خرب  :فإنه عندي إمنا ترد شهادته إذا جلد قلت :قال .شهادته
وجل يقول  فاجلدوهم مثانني جلدة وال أما يف خرب فال وأما يف ظاهر القرآن فإن اهلل عز  :ثابت قال

أفبالقذف قال اهلل عز وجل  ال تقبلوا هلم شهادة أبدا  قال الشافعي أم  :تقبلوا هلم شهادة أبدا  قلت
 وكيف كان ذلك عندك  :باجللد عندي قلت :باجللد قال :باجللد قال
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د الشهادة أرأيت لو عارضك معارض مبثل واجللد إمنا وجب بالقدف وكذلك ينبغي أن تقول يف ر  
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله    :إن اهلل عز وجل قال يف القاتل خطأ :حجتك فقال

فتحرير الرقبة هلل والدية ألهل املقتول وال جيب الذي لآلدميني وهو الدية حىت يؤدي الذي هلل عز وجل 
اآلدميني حىت يؤخذ احلد الذي هلل عز وجل ما تقول كما قلت ال جيب أن ترد الشهادة وردها على 



وإذا أوجب اهلل عز وعال على آدمي شيئني فكان أحدمها  :أقول ليس هذا كما قلت :قال .له
لآلدميني أخذ منه وكان اآلخر هلل جل وعز فينبغي أن يؤخذ منه أو يؤديه فإن مل يؤخذ منه ومل يؤده مل 

  .به اهلل عز وجل عليهيسقط ذلك عنه حق األدميني الذي أوج

فلم زعمت أن القاذف إذا مل جيلد احلد وجلد بعضه فلم يتم بعضه أن شهادته مقبولة وقد  :قلت له 
أوجب اهلل تبارك وتعاىل يف ذلك احلد ورد الشهادة فما علمته رد حرفا إال أن قال هكذا قال 

ن سبقوه إىل العلم وكانوا هذا الذي عبت على غريك أن يقبل من أصحابه وإ :فقلت له :أصحابنا
ال نقبل إال ما جاء فيه كتاب أو سنة أو أثر أو أمر أمجع عليه الناس مث قلت  :عنده ثقة مأمونني فقلت

قال  إال الذين تابوا  فكيف جاز  :إذا قال اهلل عز وجل :فيما أرى خالف ظاهر الكتاب وقلت له
شهادة القاذف وإن تاب ومن قولك وقول أهل لك أو ألحد إن تكلف من العلم شيئا أن يقول ال أقبل 

واهلل ال أكلمك أبدا وال أعطيك درمها وال آيت منزل فالن وال أعتق عبدي  :العلم لو قال رجل لرجل
فالنا وال أطلق امرأيت فالنة إن شاء اهلل إن االستثناء واقع على مجيع الكالم أوله وآخره فكيف زعمت 

 .شريح :قاله :إال على أن يطرح عنه اسم الفسق فقط فقالأن االستثناء ال يقع على القاذف 

فعمر أوىل أن يقبل قوله من شريح وأهل دار السنة وحرم اهلل أوىل أن يكونوا أعلم بكتاب اهلل  :فقلنا
فقول أيب بكرة استشهدوا غريي فإن املسلمني  :قال .وبلسان العرب ألنه بلساهنم نزل القرآن

 :قلت .وما ذاك :قال .ك حتتج بشيء إال وهو عليكقلما رأيت :فقلت له .فسقوين

استشهدوا غريي فإن املسلمني فسقوين فإن زعمت أن أبا بكرة تاب فقد  :احتججت بقول أيب بكرة
ذكر أن املسلمني مل يزيلوا عنه االسم وأنت تزعم أن يف كتاب اهلل عز وجل أن يزال عنه إذا تاب اسم 

كرة إن كان قاله أهنم مل يزيلوا عنه االسم يدل على أهنم ألزموه وقول أيب ب .الفسق وال جتيز شهادته
أفتقبل عمن هو أشد  :قلت .فهكذا احتج أصحابنا :قال .االسم مع تركهم قبول شهادته

تقدما يف الدرك والسن والفضل من صاحبك أن حتتج مبا إذا كشف كان علبك ومبا ظاهر القرآن 
 ال  :خالفه قال

   

 

 2451 :صفحة 



 

أتقبل شهادة من تاب من كفر ومن تاب  :وقلت له .فااحبك أوىل أن يرد هذا عليه :تقل  
بل  :والقاذف شر أم هؤالء قال :قلت .نعم :قال .من قتل ومن تاب من مخر ومن زنا

فلم قبلت من التائب من األعظم وأبيت القبول من التائب  :قلت .هؤالء أعظم ذنبا منه :أكثر
وال حيل  :ال حيل نكاح إماء أهل الكتاب حبال وقال مجاعة منا :قلناو :مما هو أصغر منه وقلت

فقال  .نكاح أمة مسلمة ملن جيد طوال حلرة وال وإن مل جيد طوال حلرة حىت خياف العنت فتحل حينئذ
حيل نكاح إماء أهل الكتاب ونكاح األمة املسلمة ملن مل جيد طوال حلرة وإن مل خيف  :بعض الناس

وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن  فحرم املشركات   :فقلت له قال اهلل عز وجلالعنت يف األمة 
إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهلل أعلم بإمياهنن فإن   :مجلة وقال اهلل عز وجل

  :علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن  مث قال

أن تكون  :ا الكتاب  فأحل صنفا واحدا من املشركات بشرطني أحدمهاواحملانات من الذين أوتو
أن تكون حرة ألنه مل خيتلف املسلمون يف أن قول اهلل عز  :والثاين .املنكوحة من أهل الكتاب

ومن مل   :وقال اهلل عز وجل .وجل  واحملانات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم  هن احلرائر
ملن   :احملانات املؤمنات فمما ملكت أميانكم  قرأ الربيع إىل قولهيستطع منكم طوال أن ينكح 

ومن مل يستطع منكم طوال  أنه إمنا أباح نكاح اإلماء   :خشى العنت منكم  فدل قول اهلل عز وجل
أن خياف العنت ويف هذا ما دل  :واآلخر .أحدمها أن ال جيد طوال :من املؤمنني على معنيني
قد قلنا ما حكيت مبعىن  :فقلت لبعض من يقول هذا القول .ة غري مؤمنةعلى أنه مل يبح نكاح أم

كتاب اهلل وظاهره فهل قال ما قلت أنت من إباحة نكاح إماء أهل الكتاب أحد من أصحاب رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو أمجع لك عليه املسلمون فتقلدهم وتقول هم أعلم مبعىن ما قالوا إن احتملته 

إذا أحل اهلل عز وجل احلرائر من  :فلم خالفت فيه ظاهر الكتاب قال :قلنا .ال :اآليتان قال
ومل ال حترم اإلماء منهم جبملة حترمي املشركات وبأنه خص اإلماء  :قلنا .أهل الكتاب مل حيرم اإلماء

أهل ملا حرم اهلل املشركات مجلة مث ذكر منهن حمانات  :املؤمنات ملن مل جيد طوال وخياف العنت قال
أرأيت لو عارضك جاهل مبثل ما قلت  :فقلت له .الكتاب كان كالدال على أنه قد أباح ما حرم

وما   :حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير  قرأ الربيع إىل قوله  :قال اهلل جل وعز :فقال



رة ما إال ما اضطررمت إليه  فلما أباح يف حال الضرو  :ذبح على الناب  وقال يف اآلية األخرى
 حرم مجلة أيكون يل إباحة ذلك يف غري حال 
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وتقول له التحرمي حباله  :قلنا .ال :الضرورة فيكون التحرمي فيه منسوخا واإلباحة قائمة قال  
فهذا مثل الذي قلنا يف إماء  :قلنا .نعم :واإلباحة على الشرط فمىت مل يكن الشرط فال حتل قال

قال  وأمهات نسائكم وربائبكم الاليت يف  :قال اهلل عز وجل فيمن حرم :هأهل الكتاب وقلت ل
حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم  أفرأيت لو قال 

ليس ذلك له قلنا  :إمنا حرم اهلل بنت املرأة بالدخول وكذلك األم وقد قاله غري واحد قال :قائل
 حرم األمة مبهمة والشرط يف الربيبة فأحرم ما حرم اهلل وأحل ما أحل اهلل خاصة وال أجعل ومل أألن اهلل

فهكذا قلنا يف إماء أهل الكتاب واإلماء املؤمنات وقلنا  :نعم قلنا :قال .ما أبيح وحده حمال لغريه
ون لنا إذا افترض اهلل عز وجل الوضوء فسن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املسح على اخلفني أيك
 .ال :دلت السنة على أن املسح جيزىء من الوضوء أن منسح على الربقع والقفازين والعمامة قال

ومل أنعم اجلملة على ما فرض اهلل تبارك وتعاىل وخنص ما خات السنة قال نعم قلنا فهذا كله  :قلنا
احلرائر من أهل الكتاب  حجة عليك وقلنا أرأيت حني حرم اهلل تعاىل املشركات مجلة مث استثىن نكاح

حيل نكاح اإلماء منهن ألنه ناسخ للتحرمي مجلة وإباحته حرائرهن تدل على إباحة إمائهن فإن  :فقلت
 :ومل قال :ليس ذلك له قلنا :نعم وحرائر وإماء املشركات غري أهل الكتاب قال :قال لك قائل

وهو  :نعم قلنا :غريهن قال وال يكون من :قلنا .ألن املستثنيات بشرط أهنن من أهل الكتاب
يشرط أهنن حرائر فكيف جاز أن يكن إماء واألمة غري احلرة كما الكتابية غري املشركة اليت ليست 

بكتابية وهذا كله حجة عليه أيضا يف إماء املؤمنني يلزمه فيه أن ال حيل نكاحهن إال بشرط اهلل عز وجل 
  .وال وخياف العنت واهلل تعاىل أعلمفإن اهلل تبارك وتعاىل إمنا أباحه بأن ال جيد ط



كتاب اهلل عليكم وأحل لكم ما وراء   :حرمت عليكم أمهاتكم  اآلية وقال  :وقال اهلل تعاىل 
  :وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء  وقال اهلل عز وجل  :ذلكم  وقال اهلل عز وجل

إن التحرمي يف غري  :نا هبذه اآلياتالرجال قوامون على النساء مبا فضل اهلل بعضهم على بعض  فقل
النسب والرضاع وما خاته سنة هبذه اآليات إمنا هو بالنكاح وال حيرم احلالل احلرام وكذلك قال ابن 

وقال  .عباس رضي اهلل تعاىل عنهما فلو أن رجال ناك أم امرأته عاصيا هلل عز وجل ال حترم عليه امرأته
إىل فرجها بشهوة حرمت عليه امرأته وحرمت هي عليه ألهنا  إذا قبل أم امرأته أو نظر :بعض الناس

  .أم امرأته ولو أن امرأته قبلت ابنه بشهوة حرمت على زوجها
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ظاهر القرآن يدل على أن التحرمي إمنا هو بالنكاح فهل عندك سنة بأن احلرام حيرم احلالل  :فقلنا له  
يفا ال يقوم مبثله حجة لو قاله من رويته عنه يف شيء ليس فأنت تذكر شيئا ضع :قلت .ال :قال

أرأيت لو  :قلنا .هذا موجود فإن ما حرمه احلالل فاحلرام له أشد حترميا :وقال .فيه قرآن
إن اهلل عز وجل يقول يف اليت طلقها زوجها ثالثة من الطالق   :عارضك معارض مبثل حجتك فقال
كح زوجا غريه  فإن نكحت والنكاح العقدة حلت لزوجها الذي فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تن

 :ليس ذلك له ألن السنة تدل على أن ال حتل حىت جيامعها الزوج الذي ينكحها قلنا :طلقها قال

فإن النكاح يكون وهي ال حتل وظاهر القرآن حيلها فإن كانت السنة تدل على أن مجاع  :فقال لك
فاملعىن إمنا هو يف أن جيامعها غري زوجها الذي فارقها فإذا جامعها  الزوج حيلها لزوجها الذي فارقها

وليس واحد من  :تال .وكذلك إن جامعها بنكاح فاسد يلحق به الولد حلت .رجل بزنا حلت
أوليس قد كان التزويج موجودا وهي ال حتل فإمنا حلت  :فإن قال لك قائل :قلنا .هذين زوجا

ال حىت جيتمع الشرطان معا فيكون مجاع نكاح  :قال .ماعباجلماع فال يضرك من أين كان اجل
وإن  :قلت .ال :وال حيلها اجلماع احلرام قياسا على اجلماع احلالل قال :قلنا .صحيح

وإن كان  :قال .فهذا مجاع حالل :قلنا .ال :كانت أمة فطلقها زوجها فأصاهبا سيدها قال



فإمنا  :قلنا .ن يكون زوجا وجيامعها الزوجحالل فليس بزوج ال حتل لزوجها األول حىت جيتمع أ
وأمهات نسائكم  وقال  وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء  فمن أين   :حرم اهلل باحلالل فقال

زعمت أن حكم احلالل حكم احلرام وأبيت ذلك يف املرأة يفارقها زوجها واألمة يفارقها زوجها 
الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح   :قد قال اهلل عز وجل :فيايبها سيدها وقلت له

فلما  :فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه  فإن قال لك قائل  :بإحسان  وقال
كان حكم الزوجة إذا طلقت ثالثا حرمت عليه حىت تنكح زوجا غريه فلو أن رجال تكلم بالطالق من 

وجا غريه ألن الكالم بالطالق إذا حرم احلالل امرأة يايبها بفجور أفتكون حرمت عليه حىت تنكح ز
ال  :وليس حكم احلالل حكم احلرام قال :قلنا .ليس ذلك له :كان للحرام أشد حترميا تال

فأين القياس  :قلنا .قلنا فلم زعمت أنه حكمه فيما وصفت فإن صاحبنا قال أقول ذلك قياسا
وهذا أيضا فإذا تكلم يف الاالة  :لناق .الكالم حمرم يف الاالة فإذا تكلم حرمت الاالة :قال

ولكنه  .ال :حرمت عليه تلك الاالة أن يعود فيها أو حرمت صالة غريها بكالمه فيها قال
  .أفسدها وعليه أن يستأنفها
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لعلك كنت تقول له ما حيل  .فلو قاس هذا القياس غري صاحبك أي شيء كنت تقول له :قلنا  
استأنف الاالة ألهنا ال جتزي عنك إذا تكلمت فيها وذلك  :قه هذا رجل قيل لهلك تكلم يف الف

حرمت عليك أخرى غريها أبدا فكان يلزمك أن تزعم أن صالة غريها  :رجل جامع امرأة فقلت له
حرام عليه أن ياليها أبدا وهذا ال يقول به أحد من املسلمني وإن قلته فأيهما حترم عليه أو تزعم أهنا 

ال  :ليه أن ياليها أبدا كما زعمت أن امرأته إذا نظر إىل فرج أمها حرمت عليه أبدا قالحرام ع
يعود يف كل واحدة من  :أقول هذا وال تشبه الاالة املرأتان حترمان لو شبهتهما بالاالة قلت له

فلو زعمت  :قلنا .ال تعد يف واحدة من الاالتني :االمرأتني فينكحها بنكاح حالل وقلت له
  .شيء كان قاسه صاحبنا :قال .به وهو أبعد األمور منه قسته



فاملاء حالل فإذا  :فإن صاحبنا قال :وقال .ما صنع شيئا .ال :أفحمدت قياسه قال :قلنا 
وهذا أيضا مثل الذي زعمت أنك ملا تبني لك علمت أن صاحبك مل يانع  :خالطه احلرام جنسه قلنا

 .نعم : املاء خمتلطا فاحلالل منه ال يتميز أبدا قالأجتد احلرام يف :قال فكيف قلت .فبه شيئا
وجتد املاء ال حيل  :ال قلت :أفتجد بدن اليت زىن هبا خمتلطا ببدن ابنتها ال يتميز منه قال :قلت

فتجد الرجل إذا زىن بامرأة حرم عليه أن  :قلت .نعم :أبدا إذا خالطه احلرام ألحد من الناس قال
فهما حالل  :قلت .بل هي حالل له :قال .م عليه أمها وابنتهاينكحها أو هي حالل له وحرا

أفما تبني لك أن خطأك  :قلت .ال :أفتراه قياسا على املاء قال :قلت .نعم :قال .لغريه
يف هذا ليس يسريا إذا كان يعاي اهلل عز وجل يف امرأة فزىن هبا فإذا نكحها حلت له بالنكاح وإن أراد 

ل له اليت زىن هبا وعاى اهلل تعاىل فيها ولو طلقها ثالثا مل يكن ذلك طالقا نكاح ابنتها مل حتل له فتح
ألن الطالق ال يقع إال على األزواج وحترم عليه ابنتها اليت مل يعص اهلل تعاىل يف أمرها وإمنا حرمت عليه 

 .ملعون من نظر إىل فرج امرأة وابنتها :فإن يقال :قال .بنت امرأته وهذه عندك ليست بامرأته

وما أدري لعل من زىن بامرأة ومل ير فرج ابنتها ملعون وقد أوعد اهلل عز وجل على الزنا النار  :قلت
 :ال قلت :قال .ولعله ملعون من أتى شيئا مما حيرم عليه فقيل له ملعون من نظر إىل فرج أختني

ب قول فكيف زعمت أنه إن زىن بأخت امرأته حرمت عليه امرأته فرجع بعضهم إىل قولنا وعا
وجعل اهلل عز وجل الرجال قوامني على النساء  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أصحابه يف هذا

والطالق إليهم فزعموا هم أن املرأة إذا شاءت كان الطالق إليها فإذا كرهت املرأة زوجها قبلت ابنه 
 قبلته بشهوة فحرمت  :وقالت
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من طلق غري امرأته  :لنا حنن وهم ومجيع الناس ال خيتلفون يف ذلك علمتهعليه فجعلوا األمر إليها وق  
إذا  :فقلنا :قال .أو آىل منها أو تظاهر منها مل يلزمها من ذلك شيء ومل يلزمه ظهار وال إبالء

اختلعت املرأة من زوجها مث طلقها يف عدهتا مل يلزمها الطالق ألهنا ليست له بامرأة وهذا يدل على 



إذا اختلعت منه فال رجعة له عليها وإن طلقها بعد  :فقال بعض الناس .هبنا إليه ال خيالفهأصل ما ذ
قد قال اهلل  :فقلت له .اخللع يف العدة لزمها الطالق وإن طلقها بعد انقضاء العدة مل يلزمها الطالق

  :جلللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر  إىل آخر اآليتني وقال اهلل عز و  :عز وجل

قال اهلل  :والذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا  وقلنا
ولكم نافي ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد فإن كان هلن ولد فلكم الربع مما   :تبارك وتعاىل

د  وفرض اهلل عز وجل تركن من بعد وصية يوصني هبا أو دين وهلن الربع مما تركتم إن مل يكن لكم ول
يتربان بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا  فما تقول يف امليتلعة إن   :العدة على الزوجة يف الوفاة فقال

فإن مات هل  :قلت .ال :آىل منها يف العدة بعد اخللع أو تظاهر هل يلزمه اإليالء أو الظهار قال
ال وإن اعتدت يف غري  :منه قال ومل وهي تعتد :ال قلت :ترثه أو ماتت هل يرثها يف العدة قال

والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء   :زوجة وإمنا يلزم هذا يف األزواج وقال اهلل عز وجل
أفبالقرآن تبني أهنا  :قلت .ال :وإذا رمى امليتلعة يف العدة أيالعنها قال .إال أنفسهم  اآلية
 يلزم إال زوجة وهذه بكتاب فكيف زعمت أن الطالق ال :قلت .نعم :قال .ليست بزوجة

اهلل تعاىل عندنا وعندك غري زوجة مث زعمت أن الطالق يلزمها وأنت تقول إن آيات من كتاب اهلل عز 
أفيكون مثله مما  :قلنا .روينا قولنا هذا حبديث شامي :وجل تدل على أهنا ليست بزوجة قال

وعامر الشعيب  .النيعي إبراهيم :فقال ذلك :قال .فال حتتج به :قلنا .ال :يثبت قال
قلنا فهل حيتج هبما على قولنا وهو  .ال :فهما إذا قاال وإن مل خيالفهما غريمها حجة قال :قلنا

يوافق ظاهر القرآن ولعلهما كانا يريان له عليها الرجعة فيلزمانه اإليالء والظهار وجيعالن بينهما املرياث 
وقد أخربنا مسلم بن خالد عن ابن  .لكالكتاب كاف من ذ :فهل قال أحد بقولك قلنا :قال

ال يلحق امليتلعة الطالق يف العدة ألنه طلق ما  :جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبري أهنما قاال
  .ال ميلك  

لو مل يكن يف هذا إال قول ابن عباس وابن الزبري كليهما أكان لك خالفه يف أصل قولنا إال  :قلت له 
 فالقرآن مع  :قلت .ال :يب صلى اهلل عليه وسلم خالفه قالبأن يقول بعض أصحاب الن
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 :فأين قلت :قال .قوهلما وقد خالفتهما وخالفت يف قولك عدد آي من كتاب اهلل عز وجل  

أن زعمت أن حكم اهلل يف األزواج أن يكون بينهم اإليالء والظهار واللعان وأن يكون هلن املرياث 
أن امليتلعة ليست بزوجة يلزمها واحد من هذا فما يلزمك إذا قلت يلزمها الطالق ومنهن املرياث و

والطالق ال يلزم إال زوجة أنك خالفت حكم اهلل يف إلزامها الطالق أو يف تركك إلزامها اإليالء 
 :لفما رد شيئا إال أن قا :والظهار واللعان واملرياث هلا واملرياث منها قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل

قال هبذا أصحابنا فقلت له أجتعل قول الرجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم مرة حجة وليس 
 :يدل على موافقة قوله من القرآن شيء وجتعله أخرى حجة وأنت تقول ظاهر القرآن خيالفه كما قلت

ر وإغالق الباب إذا أرخى سترا وجب املهر وظاهر القرآن أنه إذا طلقها قبل أن ميسها فلها ناف امله
وإرخاء الستر ليس باملسيس مث تترك قول ابن عباس وابن الزبري ومعهما مخس آيات من كتاب اهلل تعاىل 
كلها تدل على أن امليتلعة يف العدة ليست بزوجة ومعهما القياس واملعقول عند أهل العلم وتترك قول 

لريبوع جبفرة ويف األرانب بعناق وقول عمر يف الايد أنه قضى يف الضبع بكبش ويف الغزال بعنز ويف ا
عمر وعبد الرمحن حني حكما على رجلني أوطئا ظبيا بشاة والقرآن يدل على قوهلما بقول اهلل عز 

يف الظيب بشاة واحدة  :فجزاء مثل ما قتل من النعم  فزعمت أنه جيزي بدراهم ويقوالن  :وجل
وللمطلقات متاع باملعروف   :وجلجزاءان وقال اهلل عز  :مثل  وأنت تقول  :واهلل يقول

ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن  فقرأ إىل  احملسنني  فقال   :حقا على املتقني  وقال
املتعة هي لليت مل يدخل هبا قط ومل يفرض هلا مهر فطلقت وللمطلقة  :عامة من لقيت من أصحابنا
طلقات مل خياص منهن واحدة دون أخرى بداللة بأن اآلية عامة على امل .املدخول هبا املفروض هلا

وأخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .من كتاب اهلل عز وجل وال أثر
يدخل هبا فحسبها ناف املهر قال  .لكل مطلقة متعة إال اليت فرض هلا صداق ومل :أنه قال

ل باآلية اليت تتبع لليت مل يدخل هبا ومل يفرض هلا وأحسب ابن عمر استد :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فناف ما   :ألن اهلل تعاىل يقول بعدها

فرضتم  اآلية فرأى القرآن كالداللة على أهنا خمرجة من مجيع املطلقات ولعله رأى أنه إمنا أريد أن تكون 



به منها زوجها عند طالقها شيئا فلما كانت املدخول هبا تأخذ شيئا وغري  املطلقة تأخذ مبا استمتع
 املدخول هبا إذا مل يفرض هلا كانت اليت مل يدخل هبا وقد فرض 
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هلا تأخذ حبكم اهلل تبارك وتعاىل ناف املهر وهو أكثر من املتعة ومل يستمتع هبا فرأى حكمها خمالفا   
 :قرآن وخالف حاهلا حاهلن فذكرت ما وصفت من هذا لبعض من خيالفنا وقلنا لهحكم املطلقات بال

أنت تستدل بقول الواحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على معىن الكتاب إذا احتمله 
مث مل تزعم باآلية أن  .والكتاب حمتمل ما قال ابن عمر وفيه كالدليل على قوله فكيف خالفته

وللمطلقات متاع باملعروف  مل خيص مطلقة دون   :يف املتعة وقال اهلل عز وجلاملطلقات سواء 
حقا على املتقني  أهنا غري واجبة وذلك أن كل واجب   :استدللنا بقول اهلل عز وجل :مطلقة قال

فقد زعمت  :قلنا :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فهو على املتقني وغريهم وال خيص به املتقون
متعة جيرب عليها السلطان وهي متعة املرأة مل يفرض هلا الزوج ومل يدخل هبا فطلقها  :تعتانأن املتعة م

حقا على احملسنني  فكيف زعمت أن ما كان حقا على احملسنني حق   :وإمنا قال اهلل عز وجل فيها
على غريهم يف هذه اآلية وكل واحدة من اآليتني خاصة فكيف زعمت أن إحدامها عامة واألخرى 

اصة فإن كان هذا حقا على املتقني مل مل يكن حقا على غريهم هل معك هبذا داللة كتاب أو سنة أو خ
قال  .هكذا قال أصحابنا رمحهم اهلل تعاىل :أثر أو إمجاع فما علمته رد أكثر مما وصفت يف أن قال

فإن   :ركنيوقد قال اهلل عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم يف املش :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
وأن احكم بينهم مبا أنزل اهلل وال   :جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم  اآلية وقال اهلل عز وجل

تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهلل إليك  وأهواءهم حيتمل سبيلهم يف أحكامهم 
ل اهلل على نبيه صلى اهلل عليه وحيتمل ما يهوون وأيهما كان فقد هنى عنه وأمر أن حيكم بينهم مبا أنز

إذا حكم احلاكم بني أهل الكتاب حكم بينهم حبكم اهلل عز وجل وحكم اإلسالم  :فقلنا .وسلم
وأعلمهم قبل أن حيكم أنه حيكم بينهم حكمه بني املسلمني وأنه ال جييز بينهم إال شهادة املسلمني لقول 



هدوا لشهيدين من رجالكم  فقال بعض واستش :وأشهدوا ذوي عدل منكم  وقوله  :اهلل تعاىل
شهيدين من رجالكم  وذوي   :ومل واهلل عز وجل يقول :جتوز شهادهتم بينهم فقلنا :الناس

عدل منكم  وأنت ال ختالفنا يف أهنم من األحرار املسلمني العدول ال من غريهم فكيف أجزت غري من 
دل منكم أو آخران من غريكم  فقلت اثنان ذوا ع  :بقول اهلل عز وجل :أمر اهلل تعاىل به قال

 :يدل على ذلك لقول اهلل عز وجل -واهلل تعاىل أعلم  -فقد قيل من غري قبيلتكم والتنزيل  :له

 حتبسوهنما من بعد الاالة  والاالة املؤقتة للمسلمني وبقول اهلل تبارك  
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ولو كان ذا قرىب  وإمنا القرابة بني املسلمني  فيقسمان باهلل إن ارتبتم ال نشتري به مثنا  :وتعاىل  
الذين كانوا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم من العرب أو بينهم وبني أهل األوثان ال بينهم وبني أهل 

وال نكتم شهادة اهلل إنا إذا ملن اآلمثني  فإمنا يتأمث من كتمان الشهادة   :الذمة وقول اهلل تبارك وتعاىل
فأنت تترك  :قلت له .فإنا نقول هي على غري أهل دينكم :ال أهل الذمة قال للمسلمني املسلمون

أفتجيز شهادة غري أهل ديننا من املشركني غري أهل الكتاب  :قلت .وأين :قال .ما تأولت
وهم غري أهل ديننا هل جتد يف هذه اآلية أو يف خرب يلزم مثله أن شهادة  .ومل :قلت .ال :قال

أراك قد خاات بعض  :دة غريهم غري جائزة أو رأيت لو قال لك قائلأهل الكتاب جائزة وشها
املشركني دون بعض فأجيز شهادة غري أهل الكتاب ألهنم ضلوا مبا وجدوا عليه آباءهم ومل يبدلوا كتابا 

ليس ذلك له  :كان يف أيديهم وأرد شهادة أهل الذمة ألن اهلل عز وجل أخربنا أهنم بدلوا كتابه قال
فالناس جمتمعون على أن  :قال .ويف أهل األوثان قوم ال يكذبون :قلنا . يكذبونوفيهم قوم ال

الذين حتتج بإمجاعهم معك من أصحابنا مل يردوا شهادة أهل  :قلنا .ال جييزوا شهادة أهل األوثان
ذوي عدل منكم  واآلية معها وبذلك ردوا شهادة أهل الذمة   :األوثان إال من قول اهلل عز وجل

وا أخطأوا فال حنتج بإمجاع امليطئني معك وإن كانوا أصابوا فاتبعهم فقد اتبعوا القرآن فلم فإن كان
 :فإن شرحيا أجاز شهادة أهل الذمة فقلت له :قال .جييزوا شهادة من خالف دين اإلسالم



ن وخالف شرحيا غريه من أهل دار السنة واهلجرة والنارة فأبوا إجازة شهادهتم ابن املسيب وأبو بكر ب
 :ومل قال :قلت .إين ألفعل :حزم وغريمها وأنت ختالف شرحيا فيما ليس فيه كتاب برأيك قال

فإذا مل يلزمك قوله فيما ليس فيه كتاب فقوله فيما فيه خالف الكتاب  :قلت .ألنه ال يلزمين قوله
أنت مل تضر هبم هلم  :قلت .فإذا مل أجز شهادهتم أضررت هبم :قال .أوىل أن ال يلزمك

م ومل يزالوا يسألون ذلك منهم وال مننعهم من حكامهم وإذا حكمنا مل حنكم إال حبكم اهلل من حكا
أرأيت عبيدا أهل فضل ومروءة وأمانة يشهد بعضهم لبعض  :وقلت له .إجازة شهادة املسلمني

ال خيلطهم غريهم يف أرض رجل أو ضيعته فيهم قتل وطالق  :قلت .ال جتوز شهادهتم :قال
فأنا مل أبطلها وإمنا أمرت  :قال .ا ومىت ردت شهادهتم بطلت دماؤهم وحقوقهموحقوق وغريه

  .بإجازة األحرار العدول املسلمني

وهكذا أعراب كثري يف موضع ال يعرف عدهلم وهكذا أهل سجن ال يعرف عدهلم وال خيلط  :قلت 
 لمون ال هؤالء وال هؤالء أحد يعدل أتبطل الدماء واألموال اليت بينهم وهم أحرار مس
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وال أهل الذمة ممن شرط  :قلنا .ألهنم ليسوا ممن شرط اهلل .نعم :قال .خيالطهم غريهم  
اهلل بل هم أبعد ممن شرط اهلل من عبيد عدول لو أعتقوا جازت شهادهتم من غد ولو أسلم ذمي مل جتز 

عدل منكم أو آخران من غريكم  وقلت له إذا احتججت ب  اثنان ذوا  .شهادهتم حىت خنترب إسالمه
  .ألهنا منسوخة .ال :أفتجيزها على وصية املسلم حيث ذكرها اهلل عز وجل قال

قلنا أفتنسخ فيما نزلت فيه وتثبت يف غريه لو قال هذا غريك كنت شبيها أن خترج من جوابه إىل  
الرفق بالعبيد املسلمني  :قلنا .ما قلنا فيها إال أن أصحابنا قالوه وأردنا الرفق هبم :قال .شتمه

العدول واألحرار من األعراب وأهل السجن كان أوىل بك وألزم لك من الرفق بأهل الذمة فلم ترفق 
هبم ألن شرط اهلل يف الشهود غريهم وغري أهل الذمة فكيف جاوزت شرط اهلل تعاىل يف أهل الذمة 

ذا املعىن إذا حتاكموا إلينا وقد زىن منهم للرفق هبم ومل جتاوزه يف املسلمني للرفق هبم وقلت أيضا على ه



أخربنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ثيب رمجناه
  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجم يهوديني زنيا

ك أرمجهما إذا زنيا ألن ذل :وقال .فرجع بعضهم إىل هذا القول :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
حكم اإلسالم وأقام بعضهم على أن ال يرمجهما إذا زنيا وقالوا مجيعا يف اجلملة حنكم عليهم حبكم 

أرد الربا ألنه  :أرأيت إذا أربوا فيما بينهم والربا عندهم حالل قال :فقلت لبعضهم .اإلسالم
ى أرأيت إن اشتر :قلت .ال :وال تلتفت إىل ما عندهم من إحالله قال :قلت .حرام عندنا

جموسي منهم بني يديك غنما بألف مث وقذها كلها ليبيعها فباع بعضها موقوذا بربح وبقي بعضها 
هذا مايل وهذه ذكاته عندي وحالل يف ديين وقد نقدت مثنه  :فحرقها عليه مسلم أو جموسي فقال

 .فليس لك عليه شيء :بني يديك وبعت بعضه بربح والباقي كنت بائعه بربح مث حرقه هذا قال

 :فإن قال لك حرام عندك أو عندي قال :قلت .ألنه حرام :فإن قال لك ومل قال :لتق

وإن كان حالال عندك فهو حرام  :قال .هو حالل عندي :فقال :قلت .أقول له عندي
فأنت تقرين على أن آكله  :فإن قال :قلت .عندي علي وما كان حراما علي فهو حرام عليك

فإن أقررتك عليه فإقرارك عليه ليس هو  :قال .أخذ مين عليه اجلزيةأو أبيعه وأنا يف دار اإلسالم وت
  .الذي يوجب لك علي أن أصري لك شريكا بأن أحكم لك به

 :ومل قال :قلت .يضمن مثنه :إن قتل له خنزيرا أو أهراق له مخرا قال :فما تقول :قلت 

قضي له بقيمة أفث :قلت .بل حرام :أحرام عليك أم غري حرام قال :قلت .ألنه مال له
 احلرام ما 
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فرق بينه وبني الربا ومثن امليتة للميتة كانت أوىل أن يقضي له بثمنها ألن فيها أهبا قد يسليها فيدبغها   
ما تقول يف  :قلت له :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فتحل له وليس يف اخلنزير عندك ما حيل
ال  :بغها فحرق تلك اجللود عليه قبل الدباغ مسلم أو ذمي قالمسلم أو ذمي سلخ جلود ميتة ليد



ألهنا حرقت يف  :قال .ومل وقد تدبغ فتاري تسوي ماال كثريا وحيل بيعها :قلت .ضمان عليه
 :واخلنزير شر أو هذه قال :قلت .وقت فلما أتلفت يف الوقت الذي ليست فيه حالال مل أضمنها

بل ظلم املسلم  :عاهد أعظم أم ظلم املعاهد وحده قالفظلم املسلم وامل :قلت .بل اخلنزير
فال فما أمسعك إال ظلمت املسلم واملعاهد أو أحدمها حني مل تقض للمسلم  :قلت .واملعاهد معا

بثمن األهب وقد تاري حالال وهي الساعة له مال لو غابه إياها إنسان مل حتل له وكان عليك ردها 
ن أهبه ومثن ميتته أو ظلمته حني أعطيته مثن احلرام من اخلمر إليه وظلمت املعاهد حني مل تضمن مث

وهلذا كتاب طويل هذا خمتار منه وفيما كتبنا بيان مما مل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .واخلنزير
إمنا   :وقد قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .نكتب إن شاء اهلل تعاىل
ملساكني  قرأ الربيع اآلية فقلنا مبا قال اهلل عز وجل إذا وجد الفقراء واملساكني الادقات للفقراء وا

والرقاب والغارم وابن السبيل أعطوا منها كلهم ومل يكن لإلمام أن يعطي صنفا منهم وحيرمها صنفا 
إن كانوا  :فقال بعض الناس .جيدهم ألن حق كل واحد منهم ثابت يف كتاب اهلل عز وجل

عمن أخذت هذا فذكر بعض من  :أن يعطيها صنفا واحدا ومينع من بقي معه فقيل له موجودين فله
 .إن وضعها يف صنف واحد وهو جيد األصناف أجزأه :فقال :ينسب إىل العلم ال أحفظه قال

فلو كان قول هذا الذي حكيت عنه هذا مما يلزم مل يكن لك فيه حجة ألنه مل يقل فإن وضعها  :قلنا
ن أجزأه وإمنا قال الناس إذا مل يوجد صنف منها رد حاته على من معه ألنه مال واألصناف موجودو

من مال اهلل عز وجل ال جند أحدا أحق به ممن ذكره اهلل يف كتابه معه فأما واألصناف موجودة فمنع 
 بعضهم ماله ال جيوز ولو جاز هذا جاز أن يأخذه كله فيارفه إىل غريهم مع أنا ال نعلم أحدا قال هذا
القول قط يلزم قوله ولو مل يكن يف هذا كتاب اهلل وكيف حتتج على كتاب اهلل بغري سنة وال أمر جمتمع 

وقد تركنا من احلجة على من خالف اليمني مع  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عليه وال أمر بني
مة وقد بينا إن شاء اهلل الشاهد أكثر مما كتبنا اكتفاء ببعض ما كتبنا ونسأل اهلل تعاىل التوفيق والعا

 تعاىل أهنم مل حيتجوا يف إبطال احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قضى باليمني مع 
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الشاهد بشيء زعموا أنه خيالف ظاهر القرآن إال وقد بينا أهنم خالفوا القرآن بال حديث عن النيب   
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد أمرنا اهلل تعاىل أن نأخذ صلى اهلل عليه وسلم فيكونون قالوا بقول 

ما آتانا وننتهي عما هنانا ومل جيعل ألحد بعده ذلك وبينا أهنم تركوا ظاهر القرآن ومعه قول بعض 
أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم بظاهر القرآن يف غري موضع أيضا فأي جهل أبني من أن يكون قوم 

  .أكثر منه ال يرونه حجة لغريهم عليهم واهلل تعاىل املوفق حيتجون بشيء يلزمهم

  

 باب اليمني مع الشاهد  

من ادعى ماال فأقام عليه شاهدا أو آدعي عليه مال فكانت عليه ميني  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
لبيت على فإن كان عشرين دينارا فااعدا وكان احلكم مبكة أحلف بني املقام وا :نظر يف قيمة املال

ما يدعي ويدعى عليه وإن كان باملدينة حلف على منرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال الشافعي 
إذا كان هذا  :فإن كان عليه ميني ال حيلف بني املقام والبيت فقال بعض أصحابنا :رمحه اهلل تعاىل

ويكون أقرب إىل البيت من هكذا حلف يف احلجر فإن كانت عليه ميني يف احلجر أحلف عن ميني املقام 
املقام وإن كان ما حيلف عليه أقل من عشرين دينارا أحلف يف املسجد احلرام ومسجد النيب صلى اهلل 

ولو قال  .عليه وسلم وهكذا إذا كان ما حيلف عليه من أرش جناية أو غريها من األموال كلها
على اليمني لو لزمته وعليه ميني أن ال جيرب على اليمني بني البيت واملقام وإن حنث كما جيرب  :قائل

حيلف كان مذهبا ومن كان ببلد غري مكة واملدينة أحلف على عشرين دينارا أو على العظيم من الدم 
 .واجلراح بعد العار يف مسجد ذلك البلد ويتلى عليه  إن الذين يشترون بعهد اهلل وأمياهنم مثنا قليال  

ف على الطالق واحلدود كلها وجراح العمد صغرت أم كربت وحيل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
بني املقام والبيت وعلى جراح اخلطأ اليت هي أموال إذا بلغ أرشها عشرين دينارا فإن مل تبلغ مل حيلف 

وكذلك العبد يدعي العتق إن بلغت قيمته عشرين دينارا حلف سيده وإال مل  .بني املقام والبيت
  .حيلف

ومن حجتهم فيه إمجاعهم أن مسلم بن خالد والقداح  .ام املكيني ومفتيهموهذا قول حك :قال 
أخربا عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن عبد الرمحن بن عوف رأى قوما حيلفون بني املقام والبيت 



لقد خشيت  :قال .ال :فقالوا .أفعلى عظيم من األمر :ال قال :أعلى دم قالوا :فقال
 فذهبوا إىل أن العظيم من األموال ما  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .قامأن يتهاون الناس هبذا امل
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قال الشافعي رمحه  .وصفت من عشرين دينارا فااعدا وقال مالك حيلف على املنرب على ربع دينار  
الطائف يف  كتبت إىل ابن عباس من :وأخربنا عبد اهلل بن املؤمل عن ابن أيب مليكة قال :اهلل تعاىل

جاريتني ضربت إحدامها األخرى وال شاهد عليهما فكتب إيل أن احبسهما بعد العار مث اقرأ 
قال الشافعي رمحه اهلل  .إن الذين يشترون بعهد اهلل وأمياهنم مثنا قليال  ففعلت فاعترفت  :عليهما
 .ف على املاحفأن ابن الزبري أمر بأن حيل :وأخربنا مطرف بن مازن بإسناد ال أعرفه :تعاىل

وحيلف الذميون يف  :ورأيت مطرفا بانعاء حيلف على املاحف قال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
ومن أحلف على حد  :قال .بيعتهم وحيث يعظمون وعلى التوراة واإلجنيل وما عظموا من كتبهم

يه كما وصفنا أو جراح عمد قل أرشها أو كثر أو زوج العن فهذا أعظم من عشرين دينارا فيحلف عل
قال الشافعي رمحه اهلل  .بني املقام والبيت وعلى املنرب ويف املساجد وبعد العار ومبا تؤكد به األميان

ولو أخطأ احلاكم يف رجل عليه ميني بني املقام والبيت فأحلفه ومل حيلفه بني املقام والبيت  :تعاىل
س مبكة وال املدينة ممن عنده حاكم ال أحدمها أنه إذا كان من لي .فالقول يف ذلك واحد من قولني

جيلب إىل املدينة وال مكة فيحلف ببلده فحلفه يف حرم اهلل ويف حرم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أنه إذا كان من حقه أن حيلف بني املقام  :واآلخر .أعظم من حلفه يف غريه وال تعاد عليه اليمني
البيت واملقام وعلى املنرب أهيب فتعاد اليمني عليه حىت يؤخذ منه والبيت أو على املنرب والناس لليمني بني 

وال جيلب أحد من بلد به حاكم جيوز حكمه يف العظيم من  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ما عليه
األمور إىل مكة وإىل املدينة واىل موضع اخلليفة وحيكم عليه حاكم بلده باليمني ببلده فإن كان احملكوم 

ر حاكم بلده جبند أو عز فسأل الطالب اخلليفة رفعه إليه رأيت رفعه إن مل يكن حاكم يقوى عليه يقه
عليه غريه فإن كان يقوى عليه حاكم غريه وهو أقرب إليه من اخلليفة رأيت أن يرفع إىل الذي أقرب 



ارهم واملسلمون البالغون رجاهلم ونساؤهم ومماليكهم وأحر :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .إليه
سواء يف األميان حيلفون كما وصفنا واملشركون من أهل الذمة واملستأمنون يف األميان كما وصفنا حيلف 

وحيث يعظم من املواضع مبا يعرف املسلمون مما يعظم  .كل واحد منهم مبا يعظم من الكتب
جنيل على عيسى باهلل الذي أنزل التوراة على موسى وباهلل الذي أنزل اإل :املستحلف منهم مثل قوله

ومما أشبه هذا مما يعرفه املسلمون وإن كانوا يعظمون شيئا جيهله املسلمون إما جيهلون لساهنم فيه وإما 
 وال حيلفوهنم أبدا إال مبا  .يشكون يف معناه مل حيلفوهم به
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وفيما عليه نفسه وحيلف الرجل يف حق نفسه على البت  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يعرفون  
على البت وذلك مثل أن يكون له أصل احلق على الرجل فيدعي الرجل منه الرباءة فيحلف باهلل أن هذا 
احلق ويسميه لثابت عليه ما اقتضاه وال شيئا منه وال اقتضاه وال شيئا منه له مقتض بأمره وال أحال به 

وال من شيء منه بوجه من الوجوه وأنه عليه وال بشيء منه على أحد وال أبرأ فالنا املشهود عليه منه 
فإن كان احلق ألبيه عليه فورث أباه أحلف على البت يف نفسه  .لثابت إىل يوم حلفت هذه اليمني

كما وصفت وعلى علمه يف أبيه ما علم أباه اقتضاه وال شيئا منه وال أبرأه منه وال من شيء منه بوجه 
ه شاهد قال يف اليمني إن ما شهد له به فالن بن فالن على من الوجوه مث أخذه فإن كان شهد له علي

فالن بن فالن حلق ثابت عليه على ما شهد به مث ينسق اليمني كما وصفت لك ويتحفظ الذي حيلفه 
قل واهلل الذي ال إله إال هو وإن وجبت اليمني لرجل يأخذ هبا أو على أحد يربأ هبا فسواء  :فيقول له

وإن بدأ الذي له اليمني أو الذي هي عليه فحلف عند احلاكم أو يف  .هيف املوضع الذي حيلف في
موضع اليمني على ما ادعى وادعي عليه مل يكن للحاكم أن يقبل ميينه ولكن إذا خرج له احلكم باليمني 

فاحلجة فيه أن حممد بن علي بن شافع أخربنا  .ما احلجة يف ذلك :فإن قال قائل .أو عليه أحلفه
بن علي بن السائب عن نافع بن عجري بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة عن عبد اهلل 

إين طلقت امرأيت البتة واهلل ما أردت إال واحدة فقال  :مث أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال



إال واحدة فردها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  واهلل ما أردت إال واحدة  فقال ركانة واهلل ما أردت 
فقد حلف ركانة قبل خروج احلكم فلم يدع النيب صلى اهلل عليه وسلم أن أحلفه مبثل ما  :إليه قال

حلف به فكان يف ذلك داللة على أن اليمني إمنا تكون بعد خروج احلكم فإذا كانت بعد خروج 
ركانة يف الطالق فهذا  وإذا حلف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .احلكم مل تعد ثانية على صاحبها

وإذا كانت اليمني على األرت أو له أحلف وكذلك إن  .يدل أن اليمني يف الطالق كما هي يف غريه
كانت على من بلسانه خبل ويفهم بعض كالمه وال يفهم بعض فإن كانت على أخرس فكان يفهم 

يفهم عنه أو كان معتوها أو  باإلشارة ويفهم عنه هبا أشري إليه وأحلف له وعليه فإن كان ال يفهم وال
خمبوال فكانت اليمني له وقفت له حقه حىت يفيق فيحلف أو ميوت فيحلف وارثه وإن كانت عليه قيل 

ليس ذلك لك إمنا  :بل أحلف وآخذ حقي قيل له :انتظر حىت يفيق وحيلف فإن قال :ملدعيها
 يكون ذلك لك 
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إن شاء اهلل  :إن أحلف الوايل رجال فلما فرغ من ميينه استثىن فقالو .إذا رد اليمني وهو مل يردها  
واحلجة فيما وصفت من أن يستحلف الناس فيما بني  :أعاد عليه اليمني أبدا حىت ال يستثين قال

حتبسوهنما   :البيت واملقام وعلى منرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبعد العار قول اهلل عز وجل
وقول اهلل عز وجل يف  .هي صالة العار :يقسمان باهلل  وقال املفسرونمن بعد الاالة ف

فشهادة أحدهم أربع شهادات باهلل إنه ملن الاادقني واخلامسة أن لعنة اهلل عليه إن كان   :املتالعنني
من الكاذبني  فاستدللنا بكتاب اهلل عز وجل على تأكيد اليمني على احلالف يف الوقت الذي تعظم فيه 

أن لعنة اهلل عليه إن كان من   :وقوله . بعد الاالة وعلى احلالف يف اللعان بتكرير اليمنياليمني
الكاذبني  وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الدم خبمسني ميينا لعظمه وبسنة رسول اهلل صلى اهلل 

 :ه اهلل تعاىلقال الشافعي رمح .عليه وسلم باليمني على املنرب وفعل أصحابه وأهل العلم ببلدنا

أخربنا مالك عن هاشم بن عتبة بن أيب وقا  عن عبد اهلل بن نسطاس عن جابر بن عبد اهلل أن النيب 



من حلف على منربي هذا بيمني آمثة تبوأ مقعده من النار  قال الشافعي   :صلى اهلل عليه وسلم قال
ن مساحق العامري عن املهاجر وأخربنا عن الضحاك بن عثمان احلزامي عن نوفل ب :رمحه اهلل تعاىل
كتب إيل أبو بكر الاديق أن ابعث إيل نفيس بن مكشوح يف وثاق فأحلفه مخسني  :بن أيب أمية قال

أخربنا  :ميينا عند منرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما قتل ذادوي قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
اختام زيد بن ثابت وابن  :املري قالمالك عن داود بن احلاني أنه مسع أبا غطفان بن طريف 

أحلف له  :مطيع إىل مروان بن احلكم يف دار فقضى باليمني على زيد بن ثابت على املنرب فقال زيد
ال واهلل إال عند مقاطع احلقوق فجعل زيد حيلف أن حقه حلق ويأىب أن حيلف  :مكاين فقال مروان

قال الشافعي رمحه اهلل  .ه زيد صرب اليمنيكر :على املنرب فجعل مروان يعجب من ذلك قال مالك
وبلغين أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه حلف على املنرب يف خاومة كانت بينه وبني رجل  :تعاىل

أخاف أن يوافق قدر بالء فيقال  :وأن عثمان ردت عليه اليمني على املنرب فاتقاها وافتدى منها وقال
واليمني على املنرب مما ال اختالف فيه عندنا يف قدمي وال  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .بيمينه

  .حديث علمته

  

 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم  :جواز
 سيبويه وكما دلت 

  

  عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها  
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 اخلالف يف اليمني علي املنرب  



وكيف ختتلف  :فعاب علينا اليمني على املنرب بعض الناس فقال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
األميان فيحلف من باملدينة على املنرب ومن مبكة بني البيت واملقام فكيف يانع من ليس مبكة وال املدينة 

 :فقلت لبعض من يقول هذا القول :لف على غري منرب وال قرب بيت اهلل قالأجيلب إليهما أم حي

كيف أحلفت املالعن أربعة أميان وخامسة وهو قاذف المرأته وأحلفت القاذف لغري امرأته ميينا واحدة 
وكيف أحلفت  .وكيف أحلفت يف الدم مخسني وأحلفت يف احلقوق غريه وغري اللعان ميينا واحدة

 :مث أحلفته يف القسامة على فعله وما علم فعل غريه قال .ومل حتلفه على غري فعله الرجل على فعله

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .اتبعنا يف بعض هذا كتابا ويف بعضه أثرا ويف بعضه قول الفقهاء

وحنن اتبعنا الكتاب وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واآلثار عن أصحابه واجتماع  :فقلت له
 :ل العلم ببلدنا فكيف عبت علينا اتباع ما هو ألزم من إحالفك يف القسامة ما قتلت وال علمت قالأه

إمنا أخذ أهل املدينة اليمني على املنرب عن مروان وخالفوا زيدا فذكرت له ما كتبت  :فإن صاحبنا قال
أيب بكر وعمر  يف كتايب من قول اهلل عز وجل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما روي عن

إن زيدا أنكر اليمني على املنرب  :مل يذكر صاحبنا هذا وقال :وعثمان رضي اهلل تعاىل عنهم فقال
فااحبك إن كان علم سنة فسكت عنها فلم يناف وإن كان مل يعلمها فقد عجل قبل  :فقلت له

أراد ويرجع مروان زيد من أكرم أهل املدينة على مروان وأحراهم أن يقول له ما  :أن يعلم فقلت له
أحيل  :أن زيدا دخل على مروان فقال :أخربنا مالك :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .إىل قوله

فالناس يتبايعون الاكوك قبل إن يقبضوهنا فبعث مروان  :أعوذ باهلل قال :بيع الربا فقال مروان
ني عليه لقال ملروان ما هذا فلو مل يعرف زيد أن اليم :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .حرسا يردوهنا

علي وكيف تشهر ميني على املنرب ولكان عند مروان لزيد أن ال ميضي عليه ما ليس عليه لو عزم على 
  .فلم حلف زيد أن حقه حلق :أن ميضيه لقال زيد ليس هذا علي قال

  .هرأو ما حيلف الرجل من غري أن يستحلف فإذا شهرت ميينه كره أن تارب ميينه وتشت :قلنا 

ولو مل يكن على صاحبك حجة إال ما احتج به من حديث زيد كانت حجة  :قلنا .بلى :قال 
فكيف حيلف  :فكيف وهي بالسنة واخلرب عن أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهلل تعاىل عنهم أثبت قال

 بعد العار كما قال اهلل عز وجل  :من باألماار على العظيم من األمر قلنا
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حتبسوهنما من بعد الاالة  وكما أمر ابن عباس ابن أيب مليكة بالطائف أن حيبس اجلارية بعد العار    
قال الشافعي رمحه اهلل  .مث يقرأ عليها  إن الذين يشترون بعهد اهلل وأمياهنم مثنا قليال  ففعل فاعترفت

  .أخربنا بذلك ابن مؤمل عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس :تعاىل

  

 رد اليمني  باب 

أخربنا مالك عن ابن أيب ليلى بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن سهل عن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال حلوياة  :سهل بن أيب حثمة أنه أخربه رجال من كرباء قومه

فتحلف يهود  قال   :ال قال :حتلفون وتستحقون دم صاحبكم  قالوا  :وحمياة وعبد الرمحن
الشافعي رمحه اهلل تعاىل وأخربنا عبد الوهاب الثقفي وابن عيينة عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار 

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بدأ األنااريني فلما مل حيلفوا رد األميان  :عن سهل بن أيب حثمة
لك عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار وأخربنا ما :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .على يهود  

وأخربنا مالك عن ابن شهاب عن  :عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
أن رجال من بين ليث بن سعد أجرى فرسا فوطىء أصبع رجل من جهينة فنزى  :سليمان بن يسار

ميينا ما مات منها فأبوا وحترجوا من األميان حتلفون مخسني  :فيها فمات فقال عمر للذين ادعى عليهم
فقد رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فقال لآلخرين احلفوا أنتم فأبوا

وسلم اليمني على األنااريني يستحقون هبا فلما مل حيلفوا حوهلا على اليهود يربءون هبا ورأى عمر على 
أبوا حوهلا على اجلهنيني يستحقون هبا فكل هذا حتويل ميني من موضع قد ريئت الليثيني يربءون هبا فلما 

  .فيه إىل املوضع الذي خيالفه فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم قبلنا قلنا يف رد اليمني

فإن   :حتبسوهنما من بعد الاالة فيقسمان باهلل  وقال اهلل عز وجل  :وقد قال اهلل عز وجل 
ستحقا إمثا فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم األوليان فيقسمان باهلل  عثر على أهنما ا

فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا حيكمونه عن مفتيهم وحكامهم قدميا وحديثا قلنا برد اليمني 



ب يف فإذا كانت الدعوى دما فالسنة فيها أن يبدأ املدعون إذا كان ما جتب به القسامة وهذا مكتو
حيلف لكم املدعى عليهم فإن حلفوا برئوا  :كتاب العقول فإن حلفوا استحقوا وإن أبوا األميان قيل

وإن كانت الدعوى غري دم  .وال حيلفون ويغرمون والقسامة يف العمد واخلطأ سواء يبدأ فيها املدعون
 وكانت الدعوى ماال أحلف املدعى عليه فإن حلف برىء وإن نكل 
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ليس النكول بإقرار فتأخذ منه حقك كما تأخذه باإلقرار وال بينة فتأخذ  :عن اليمني قيل للمدعي  
هبا حقك بغري ميني فاحلف وخذ حقك فإن أبيت أن حتلف سألناك عن إبائك فإن ذكرت أنك تأيت 

به حلفت  ببينة أوتذكر معاملة بينك وبينه تركناك فمىت جئت بشيء تستحق به أعطيناك وإن مل تأت
 .ال أؤخر ذلك لشيء غري أين ال أحلف أبطلت ميينك فإن طلبتها بعد مل نعطك هبا شيئا :فإن قلت

وإن حلف املدعى عليه فربىء أو مل حيلف فنكل املدعي فأبطلنا ميينه مث جاء بشاهدين أخذنا له حبقه 
  .والبينة العادلة أحق من اليمني الفاجرة

قد مضى احلكم  :يأخذ له بالشهود إذا حلف املدعى عليه ويقولإن بعض أصحابنا ال  :وقد قيل 
ولو أىب املدعي اليمني فأبطلت أن أعطيه بيمينه مث جاء  .بإبطال احلق عنه فال آخذه بعد أن بطل

أحلف معه مل أر أن حيلف ألين قد حكمت أن ال حيلف يف هذا احلق ولو ادعى عليه  :بشاهد فقال
احلف فقال املدعى  :فأىب ورد اليمني على املدعي فقلت للمدعي احلف :حقا فقلت للمدعى عليه

بل أنا أحلف مل أجعل ذلك له ألين قد أبطلت أن حيلف وحولت اليمني على املدعي فإن  :عليه
ولو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .حلف استحق وإن مل حيلف أبطلت حقه بال ميني من املدعي

ان كل واحد منهما يدعي كله أحلف كل واحد منهما لااحبه فإن تداعى رجالن شيئا يف أيديهما وك
حلفا معا فالشيء بينهما نافان كما كان يف أيديهما فإن حلف أحدمها وأىب اآلخر أن حيلف قيل 

إمنا أحلفناك على الناف الذي يف يدك فلما حلفت جعلناه لك وقطعنا دعوى املدعي  :للحالف
أن حيلف فاحلف أنه لك كما ادعيت فإن حلف فهو له وإن أىب عليك وأنت تدعي نافا يف يده فأىب 



ولو كانت دار يف يدي رجل فادعى آخر أهنا داره ميلكها بوجه من وجوه امللك  .فهو للذي يف يديه
وسأل ميني الذي الدار يف يديه أو سأل أن تكون اليمني باهلل ما اشتريتها وما وهبت يل فإن أىب ذلك 

باهلل كما حيلف ما هلذا املدعي يسميه يف هذه الدار حق مبلك وال غريه بوجه من  الدار يف يديه أحلفناه
الوجوه من قبل أنه قد يشتريها مث خترج من يديه ويتادق هبا عليه فتيرج أيضا من يديه وتوهب له 

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وال يقبضها فإذا أحلفناه كما وصفت فقد احتطنا له وعليه يف اليمني

من أين أخذمتوها فحكيت له ما كتبت من السنة واألثر عن  :وخالفنا يف رد اليمني بعض الناس وقال
 :كيف مل تار إىل القول هبا مع ثبوت احلجج عليك فيها قال :عمر وغريه مما كتبت وقلت له

 البينة على من ادعى   :فإين إمنا رددهتا ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
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وهذا على ما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :واليمني على من أنكر  وقاله عمر فقلت له  
فإن كانت بينة أعطي هبا  .وروي عن عمر وهو على خا  فيما بيناه يف كتاب الدعوى والبينات

اليمني على  املدعي وإذا مل تكن أحلف املدعى عليه وليس فيما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف
فإين أقول هذا عام وال أعطي مدعيا إال ببينة وال  :قال .املدعى عليه أنه إن مل حيلف أخذ منه احلق

أرأيت  :فقلت له .أبرىء مدعى عليه من ميني فإذا مل حيلف لزمه ما ادعى عليه وإذا حلف برىء
ال بينة  :ي هذا ببينة فقلتأيدع :موىل يل وجدته قتيال يف حملة فحضرتك أنا وأهل احمللة فقالوا لك

قال النيب صلى اهلل عليه وسلم  اليمني على املدعى عليه   :فاحلفوا واغرموا فقالوا لك :يل فقلت
  .كأنكم مدعى عليكم :وهذا ال يدعي علينا قال

فإذا حكمت بكأن وكأن مما ال جيوز عندك هي فيما كأن فيه ليس كان أفعلينا كلنا  :وقالوا :قلنا 
فأحلف كلنا وإال فأنت تظلمه إذا  :فقالوا :قلت .بل على كلكم :عضنا قالأو على ب

اقتارت باألميان على اخلمسني وهو يدعي على مائة وأكثر وهو عندك لو ادعى درمها على مائة 
وإذا أعطيته بال بينة  .أحلفتهم كلهم وظلمتنا إذا أحلفتنا فلم تربئنا واليمني عندك موضع براءة



 :قال .ا احتججت به عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وعن عمر رضي اهلل عنهفيرجت من مجيع م

فإن كان عن عمر خاصا فال نبطله  :قلت .هذا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وعن عمر خاصة
باخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعن عمر ومنضي اخلرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وعن 

 :ال قلنا :وال خيتلفان عندك قال :قلنا .نعم :فيه نص خرب عن عمر قال عمر يف غري ما جاء

نعم وقلت  :ويدلك خاوصه حكما خيرج من مجلة قوله أن مجلة قوله ليست على كل شيء قال
فالذي احتججت به عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعن عمر يف نقل األميان عن مواضعها  :له

البينة على املدعي واليمني على   :لنيب صلى اهلل عليه وسلم من قولهاليت ابتدئت فيها أثبت عن ا
املدعى عليه  والذي احتججت به عن عمر أثبت عنه من قولك يف القسامة عنه فكيف جعلت الرواية 
الضعيفة عن عمر حجة على ما زعمت من عموم السنة اليت ختالفه ومن عموم قوله الذي خيالفه وعبت 

ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف رد اليمني واستدللت هبا على أن قول النيب صلى على أن قلت بسنة رس
البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه  خا  فأمضيت سنته برد اليمني على   :اهلل عليه وسلم

 ما جاءت فيه وسنته يف البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه ومل يكن يف قول رسول اهلل 
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صلى اهلل عليه وسلم واليمني على املدعى عليه بيان أن النكول كاإلقرار إذا مل يكن مع النكول شيء   
وهو خيالف البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يادقه

ت واكتفينا بالذي حكينا يف هذا بكثري قد كتبنا ذلك يف اليمني مع الشاهد وكتاب الدعوى والبينا
فإن ادعيت حقا على رجل  .فكيف تزعم أن النكول يقوم مقام اإلقرار :وقلت له .الكتاب

فقأ عني غالمي أو قطع يده أو رجله فلم حيلف قضيت عليه باحلق واجلراح كلها فإن  :كثريا وقلت
حبسه حىت يقر فيقتل أو حيلف القياس إذا مل حيلف أن يقتل ولكن أستحسن فأ :ادعيت أنه قتله قلت

بل أجعل عليه الدية وال أحبسه وأحلتما مجيعا يف العمد وهو عندكما ال دية  :وقال صاحبك .فيربأ
إن النكول  :أحبسه وخالفتما أصل قولكما :هو حكم اخلطأ وقال اآلخر :فيه فقال أحدكما



الزوج وأبت املرأة تلتعن حبستموها يقوم مقام اإلقرار فكيف زعمتم أنكم إن العنتم بني زوجني فالتعن 
ومل حتموها والقرآن يدل على إجياب احلد عليها ألن اهلل عز وجل يقول  ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 

وحنن  :أربع شهادات باهلل  فبني واهلل تعاىل أعلم أن العذاب الزم هلا إذا التعن الزوج إال أن تشهد
فكيف مل جتعلوا النكول حيق احلق  :هبكم فيه فقالوخالفتم أصل مذ .حتد إن مل تلتعن :نقول

حكم اهلل فيمن رمى امرأة بزنا أن  :للمدعي على املدعى عليه وجعلتم ميني املدعي حيقه عليه فقلت له
يأيت بأربعة شهداء أو حيد فجعل شهود الزنا أربعة وحكم بني الزوجني أن يلتعن الزوج مث يربأ من احلد 

بأن حتلف فإن حلفت برئت وإن نكلت لزمها ما نكلت عنه وليس بنكوهلا فقط وبلزم املرأة احلد إال 
لزمها ولكن بنكوهلا مع ميينه فلما اجتمع النكول وميني الزوج لزمها احلد ووجدنا السنة واخلرب برد 

إذا مل حيلف من عليه مبتدأ اليمني رددناها على الذي خيالفه فإن حلف فاجتمع أن  :فقلنا .اليمني
ادعى عليه وحلف هو أخذ حقه وإن مل حيلف مل يأخذ حقه ألن النكول ليس بإقرار ومل جند  نكل من

السنة وال األثر بالنكول فقط إقرارا ووجدنا حكم القرآن كما وصفت من أن يقام احلد على املرأة إذا 
عليها  نكلت وحلف الزوج ال إذا نكلت فقط اتباعا وقياسا بل وجدهتا ال خيتلف الناس يف أن ال حد

إال ببينة تقوم أو اعتراف وأن لو عرضت عليها اليمني فلم تلتعن مل حتد بترك اليمني وإذا حلف الزوج 
قبلها مث مل حتلف فاجتمعت ميني الزوج املدافع عن نفسه احلد والولد الذي هو خام يلزمه دون األجنيب 

  .ز وجل  ويدرأ عنها العذاب  ونكوهلا عما ألزمها التعانه وهو ميينه حدت بالداللة لقول اهلل ع
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 يف حكم احلاكم  

أخربنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أيب سلمة عن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
إمنا أنا بشر وأنكم ختتامون إيل ولعل بعضكم   :أم سلمة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

ن حبجته من بعض فأقضي له على حنو ما أمسع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فال أن يكون أحل



فبهذا نقول ويف هذا البيان  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يأخذنه فإمنا أقطع له قطعة من النار  
ل ويل السرائر اهلل عز وجل فاحلال :الذي ال إشكال معه حبمد اهلل تعاىل ونعمته على عامل فنقول

فلو  .واحلرام على ما يعلمه اهلل تبارك وتعاىل واحلكم على ظاهر األمر وافق ذلك السرائر أو خالفها
أن رجال زور بينة على آخر فشهدوا أن له عليه مائة دينار فقضى هبا القاضي مل حيل للمقضي له أن 

ال جيعل احلالل على يأخذها إذا علمها باطال وال حييل حكم القاضي علم املقضي له واملقضي عليه و
فلو كان حكم أبدا يزيل علم املقضي له وعليه  .واحد منهما حراما وال احلرام لواحد منهما حالال

حىت يكون ما علمه أحدمها حمرما عليه فأباحه له القاضي أو علمه حالال عليه القاضي بالظاهر عنده 
 عليه وسلم أوىل األحكام أن حائال حبكم القاضي عن علم اخلامني كان حكم رسول اهلل صلى اهلل

فقد أعلمهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه حيكم بينهم بالظاهر وأن حكمه ال  .يكون هكذا
حيل هلم ما حرم اهلل تعاىل عليهم فأصل هذا ما وصفت لك من أن تنظر ما حل لك فإن حكم لك به 

أته ثالثا مث جحد فأحلفه احلاكم ولو طلق رجل امر .أخذته وما حرم عليك فحكم لك به مل تأخذه
مث قضى له حببسها مل حيل له إصابتها وال هلا أن تدعه يايبها وعليها أن متتنع منه بأكثر ما تقدر عليه 

ولو شهد شاهدا زور على رجل أنه طلق  .ويسعها إذا أرادها ضربه وإن أتى الضرب على نفسه
نكح أبدا إذا علمت أن ما شهدا به باطل ومل حيل له أن امرأته ثالثا ففرق القاضي بينهما مل حيل هلا أن ت

ينكح أختها وال أربعا سواها وكان له أن يايبها حيث قدر عليها إال أنا نكره له أن يفعل خوفا أن يعد 
زانيا فيحد ومل يكن هلا أن متتنع منه وكان لكل واحد منهما إن مات صاحبه قبله أن يرثه ومل يكن 

حقه يف مرياثه إذا علموا أن الشهود كاذبون وإن كان الزوج امليت فعلى املرأة لورثته أن يدفعوه عن 
والبيوع جمامعة ما وصفنا من الطالق يف األصل وقد ختتلف هي وهي يف التاريف  .العدة منه

فيحتمل أن يكون معنامها ال يفترقان لالجتماع يف األصل وحيتمل أن يفرق بينهما حيث يفترقان 
  . التوفيق بقدرتهونسأل اهلل تعاىل
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ولو باع رجل من رجل جارية فجحده البيع فحلف كان ينبغي للقاضي أن يقول للمشتري بعد   
أشهد أنك قد قبلت  :إن كنت اشتريت منه فأشهد أنك قد فسيت البيع ويقول للبائع :اليمني

ال حيل فرجها للبائع ألهنا  :أقاويل أحدهاالفسخ ليحل للبائع فرجها بانفساخ البيع فإن مل يفعل ففيها 
ولو ذهب ذاهب إىل أن جحده البيع وحلفه حيلها للبائع  .يف ملك املشتري وهذا قياس الطالق
هذا رد بيع إن شاء البائع حلت له بأن يقبل الرد كان مذهبا  :ويقطع عنها ملك املشتري وأن يقول
أفلس بثمنها كان أحق هبا من الغرماء فلما  وجدت السنة إذا :ولو ذهب مذهبا آخر ثالثا وقال

كانت البيوع متلك بأخذ العوض فبطل العوض عن صاحب اجلارية رجعت إليه بامللك األول كان 
وهكذا القول يف البيوع كلها ينبغي باالحتياط للقاضي أن أحلف  .مذهبا أيضا واهلل تعاىل أعلم

اقبل  :بينك وبينه بيع قد فسيته ويقول للبائع أشهد أنه إن كان :املدعى عليه الشراء أن يقول له
الفسخ حىت يعود ملكه إليه حباله األوىل وإن مل يفعل احلاكم فينبغي للبائع أن يقبل فسخ البيع حىت 

  .يفسخ يف قول من رأى اجلحود للشراء فسخ البيع وقول من مل يره

ا فجحد وحلف كان ينبغي وكذلك لو ادعت امرأة على رجل أنه نكحها بشهود وغابوا أو ماتو 
أشهد أنك إن كنت نكحتها فهي طالق إن كان مل يدخل هبا  :للقاضي أن يبطل دعواها ويقول له

وإن كان دخل هبا أعطاه شيئا قليال على أن يطلقها واحدة وال ميلك رجعتها وإن ترك ذلك القاضي 
حق فال حتل لغريه وال حيل له  ومل يقبل ذلك املدعى عليه النكاح واملرأة والرجل يعلمان أن دعواها

ومها زوجان غري أنا نكره له إصابتها خوفا من أن يعد  :قال .نكاح أختها حىت حيدث هلا طالقا
زانيا يقام عليه احلد وهلا هي منعه نفسها لتركه إعطاءها الاداق والنفقة فإن سلم ذلك إليها ومنعته 

ية كان هلا إن شاء اهلل تعاىل ألن حاهلا يف ذلك نفسها حىت يقر هلا بالنكاح خوف احلبل وأن تعد زان
خمالفة حاله هو إذا ستر على أن يؤخذ يف احلال اليت يايبها فيها مل خيف وهي ختاف احلمل أن تعد 

 .بإصابته أو بإصابة غريه زانية حتد وحاهلا خمالفة حال الذي يقول مل أطلق وقد شهد عليه بزور

ع والدار فيجحد املشتري البيع وحيلف كالقول يف اجلارية وأحب والقول يف البعري يباع فيجحد البي
اقبل الفسخ فإن مل يفعل فللبائع يف ذلك القول يقبل  :افسخ البيع وللبائع :للوايل أن يقول له

الفسخ فإن مل يفعل ومل يعمل بالوجه اآلخر من أنه كاملفلس فله إجارة الدار حىت يستويف مثنها مث عليه 



وإن وجد مثن الدار أو البعري من مال املشتري كان  .و إىل وارثه وكذلك يانع بالبعريتسليمها إليه أ
 له أخذه وعليه تسليم ما باعه 
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ولو شهد شاهدان  .إليه إذا أخذ مثنه فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه يف النكاح والبيع وغري ذلك  
يعلم أهنما كاذبان وفرق القاضي بينهما وسعه أن يايبها  على رجل أنه طلق امرأته ثالثا وكان الرجل

إذا قدر وإن كانت تعلم أهنما كاذبان مل يسعها االمتناع منه وتستتر جبهدها لئال تعد زانية وإن كانت 
تشك وال تدري أصدقا أم كذبا مل يسعها ترك الزوج الذي شهدا عليه أن يايبها وأحببت هلا الوقوف 

ولو اختام  .هما جاز هلا أن تنكح واهلل وليهما العامل بادقهما وكذهبماوإن صدقت .عن النكاح
رجالن يف شيء فحكم القاضي ألحدمها فكان يعلم أن القاضي أخطأ مل يسعه أخذ ما حكم به له بعد 
علمه خبطئه وإن كان ممن يشكل ذلك عليه أحببت أن يقف حىت يسأل فإن رآه أصاب أخذه وإن كان 

ائه فالورع أن يقف ألن تركه وهو له خري من أخذه وليس له واملقضي عليه مبال األمر مشكال يف قض
للمقضي له إن علم أن القاضي أخطأ عليه وسعه حبسه وإن أشكل عليه أحببت له أن ال حيبسه وال 

وهذا مثل أن يشهد  .يسعه حبسه حىت يعلم أن القاضي أخطأ عليه فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه
نا تويف وأوصي له بألف وجيحد الوارث فإن صدقهما وسعه أخذها وإن كذهبما مل يسعه رجالن أن فال

أخذها وإن شك أحببت له الوقوف ويف مثل هذا أن يشهد له رجالن أن فالنا قذفه فإن صدقهما 
وسعه أن حيده وإن كذهبما مل يسعه أن حيده وإن شك أحببت له أن يقف وحاله فيما غاب عنه من 

مزحت فإن صدقه بأنه مزاح مل  :ولو أقر له رجل حبق ال يعرفه مث قال .ه به هكذاكل ما شهد ل
حيل له أخذه وإن كذبه وكان صادقا باإلقرار عنده وسعه أخذ ما أقر له به وإن شك أحببت له الوقوف 

  .فيه

  

 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد  :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك
 ت صم :أو .األيام



  

 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الاوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   

  

 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتار   

  

  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  

  

 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .سة وأنه فايحصمت مخ :ونقل أبو حيان أنه يقال  

  

 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   

  

 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   

  

 اه الكسائي فالوجهان فيه فايحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه ورد يف احلديث وحك  
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 اخلالف يف قضاء القاضي  

قضاؤه حييل األمور  :فيالفنا بعض الناس يف قضاء القاضي فقال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ته ومها يعلمان أهنما شهدا بزور عما هي عليه فلو أن رجلني عمدا أن يشهدا على رجل أنه طلق امرأ
 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ففرق القاضي بينهما وسع أحدمها فيما بينه وبني اهلل أن ينكحها

ويدخل عليه أن لو شهد له رجالن بزور أن فالنا قتل ابنه وهو يعلم أنه مل يقتل أو مل يكن له ابن 
ى امرأة أنه تزوجها بويل ودفع إليها املهر وأشهد على فحكم له القاضي بالقود أن يقتله ولو شهد له عل



النكاح أن يايبها ولو ولدت له جاريته جارية فجحدها فأحلفه القاضي وقضى بابنته جارية له جاز له 
أن يايبها ولو شهد له على مال رجل ودمه بباطل أن يأخذ ماله ويقتله وقد بلغنا أنه سئل عن أشنع 

مث حكي لنا عنه أنه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ا ذكرنا أنه يلزمهمن هذا وأكثر فقال فيه مب
لو علمت امرأة أن زوجها طلقها فجحدها وحلف  :يقول يف موضع آخر خالف هذا القول يقول

وقضى القاضي بأن تقر عنده مل يسعها أن يايبها وكان هلا إذا أراد إصابتها قتله وهذا القول بعيد من 
  .القول األول

 :القول األول خالف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما يعرفه أهل العلم من املسلمني قالو 

ال حيل  :فيالفه صاحبه يف الزوجة يشهد الرجالن بزور أن زوجها طلقها ففرق احلاكم بينهما فقال
ج أن وال حيل للزو :مث عاد فقال :ألحد الشاهدين أن ينكحها وال حيل القضاء ما حرم اهلل قال

لذلك ولغريه  :أتكره له ذلك لئال يقام عليه احلد فنحن نكرهه أم لغري ذلك قال :يايبها فقيل
قد حكم القاضي فهو حيل لغريه تزوجيها وإذا حل لغريه تزوجيها حرم عليه  :أي غري قال :قلنا

عليه إن علم بشهادة زور فرأى أن حكمه حبق حيل له نكاحها فهو ال حيرم هذا عليه على الظاهر وحيرم 
ليست على  :مبثل ما علم الزوج وكذلك ال حيرم عليه يف الظاهر لو نكح امرأة يف عدهتا وقد قالت له

عدة أم يعين أنه لو علم ما علم الزوج واملرأة أن الشاهدين شهدا بباطل حل له أن ينكحها فهذا الذي 
حفظ عنه يف هذا جوابا وال أ :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عبت على صاحبك خالف السنة

  .بأكثر مما وصفت

  

 ID ' '   صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن  :أفاح هذا إن ثبت
 عافور فإن 

  

  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  

  

 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيينا ابو حممد الدمياطي  
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 احلكم بني أهل الكتاب  

أهنم ال ينظرون فيما بني  :الذي أحفظ من قول أصحابنا وقياسه :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أهل الكتاب وال يكشفوهنم عن شيء من أحكامهم فيما بينهم وأهنم ال يلزمون أنفسهم احلكم بينهم 

وا فال جيوز أن حيكم ملسلم وال عليه إال مسلم فهذا املوضع الذي إال أن يتدارؤوا هم واملسلمون فإن فعل
يلزمون أنفسهم النظر بينهم فيه فإذا نظروا بينهم وبني مسلم حكموا حبكم املسلمني ال خالف يف شيء 

منه حبال وكذلك لو تدارؤوا هم ومستأمن ال يرضى حكمهم أو أهل ملة وملة أخرى ال ترضى 
إن شاء حكم وإن  :امنا فجاء املتنازعون معا متراضني فاحلاكم باخليارحكمهم وإن تداعوا إىل حك

إين إمنا  :فإن أراد احلكم بينهم قال هلم قبل أن ينظر فيه .شاء مل حيكم وأحب إلينا أن ال حيكم
أحكم بينكم حبكمي بني املسلمني وال أجيز بينكم إال شهادة العدول املسلمني وأحرم بينكم ما حيرم يف 

من الربا ومثن اخلمر واخلنزير وإذا حكمت يف اجلنايات حكمت هبا على عواقلكم وإذا كانت  اإلسالم
جناية تكون على العاقلة مل حيكم هبا إال برضا العاقلة فإن رضوا هبذا حكم به إن شاء وإن مل يرضوا مل 

فقال يل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .حيكم فإن رضي بعضهم وامتنع بعض من الرضا مل حيكم
ما احلجة يف أن ال حيكم بينهم احلاكم حىت جيتمعوا على الرضا مث يكون باخليار إن شاء حكم  :قائل

فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم    :قول اهلل عز وجل لنبيه :وإن شاء مل حيكم فقلت له
  .اآلية

عني ال على بعضهم دون بعض فإن جاءوك وجاءوك كأهنا على املتناز :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فإنا نزعم أن اخليار منسوخ لقول  :فاحكم بينهم أو أعرض عنهم  قال  :وجعل له اخليار فقال

وال تتبع أهواءهم   .فاقرأ اآلية :وأن احكم بينهم مبا أنزل اهلل  قلت له  :اهلل عز وجل
 :الشافعي رمحه اهلل تعاىلواحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهلل إليك فإن تولوا فاعلم  قال 

وأن احكم بينهم إن حكمت على معىن قوله  فاحكم بينهم أو  :فسمعت من أرضى علمه يقول



فإن تولوا  داللة على أهنم إن تولوا مل يكن عليه   :أعرض عنهم  فتلك مفسرة وهذه مجلة يف قوله
م ألزمهم احلكم متولني ألهنم وأن احكم بينهم  إلزاما منه للحكم بينه  :احلكم بينهم ولو كان قوله

إمنا تولوا بعد اإلتيان فأما ما مل يأتوا فال يقال هلم تولوا وهم واملسلمون إذا مل يأتوا يتحاكمون مل حيكم 
بينهم إال أنه يتفقد من املسلمني ما أقاموا عليه مما حيرم عليهم فيغري عليهم وإن كان أهل الذمة دخلوا 

 بينهم  يف معىن املسلمني انبغى للوايل أن يتفقد منهم  وأن احكم  :بقول اهلل عز وجل
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وإن توىل عنه زوجان على حرام ردمها حىت يفرق بينهما كما يرد  .ما أقاموا عليه مما حيرم عليهم  
 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .زوجني من املسلمني لو توليا عنه ومها على حرام حىت يفرق بينهما

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أقام باملدينة وهبا يهود وخبيرب وفدك  :اللة على ما قال أصحابناوالد
ووادي القرى وباليمن كانوا وكذلك يف زمان أيب بكر وصدرا من خالفة عمر حىت أجالهم وكانوا 

يسمع لرسول بالشام والعراق واليمن والية عمر بن اخلطاب وعثمان وعلي رضي اهلل تعاىل عنهم ومل 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيهم حبكم إال رمجه يهوديني موادعني تراضيا حبكمه بينهم وال أليب بكر وال 
عمر وال عثمان وال علي وهم بشر يتظاملون ويتدارؤون وخيتلفون وحيدثون فلو لزم احلكم بينهم لزوم 

كم إذا جاء الطالب لكان الطالب إذا احلكم بني املسلمني تفقد منهم ما يفقد من املسلمني ولو لزم احل
كان له يف حكم املسلمني ما ليس له يف حكم حكامه جلأ وجلأ املطلوب إذا رجا الفرج عند املسلمني 

ولو حكم فيهم رسول اهلل صلى اهلل عليه  -إن شاء اهلل تعاىل  -وجلأوا يف بعض احلاالت جمتمعني 
لك إن مل حيفظ كله فالداللة على أن مل حيكموا مبا وسلم أو واحد من أئمة اهلدى بعده حلفظ بعض ذ

لو كان األمر كما تقول فكانت إحدى اآليتني ناسية  :وقلت له .وصفت بينة إن شاء اهلل تعاىل
فاحكم بينهم أو   :لألخرى ومل تكن داللة من خرب وال يف اآلية جاز أن يكون قول اهلل عز وجل

 :قال .هم  وكانت عليها داللة مبا وصفنا يف التنزيلوأن احكم بين  :أعرض عنهم  ناسيا لقوله

وإن حكمت   :قول اهلل عز وجل :فما حجتك يف أن ال جتيز بينهم إال شهادة املسلمني قلت



وأن احكم   :فاحكم بينهم بالقسط  والقسط حكم اهلل الذي أنزل على نبيه وقول اهلل عز وجل
سالم فحكم اإلسالم ال جيوز إال بشهادة العدول املسلمني بينهم مبا أنزل اهلل  والذي أنزل اهلل حكم اإل

حني الوصية اثنان ذوا عدل منكم  فلم   :وأشهدوا ذوي عدل منكم  وقال تعاىل  :وقد قال اهلل
خيتلف املسلمون أن شرط اهلل يف الشهود املسلمني األحرار العدول إذا كانت املعاين يف اخلاومات اليت 

ينة وكان فيما تداعوا الدماء واألموال وغري يف ذلك مل ينبغ أن يباح ذلك إال يتنازع فيها اآلدميون مع
مبن شرط اهلل من البينة وشرط اهلل املسلمني أو بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو أمجاع من 
املسلمني ومل يسنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم علمناه وال أحد من أصحابه ومل جيمع املسلمون 

 :أرأيت الكذاب من املسلمني أجتيز شهادهتم عليهم قال :وقلت له .ي إجازة شهادهتم بينهمعل

 ال وال أجيز عليهم من املسلمني إال شهادة العدول اليت جتوز على 
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فقد أخربنا اهلل تبارك وتعاىل أهنم بدلوا كتاب اهلل وكتبوا الكتب بأيديهم   :فقلت له .املسلمني  
يل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند اهلل ليشتروا به مثنا قليال فويل هلم مما كتبت فو

أيديهم وويل هلم مما يكسبون  قال فالكذاب من املسلمني على اآلدميني أخف يف الكذب ذنبا من 
ترد عنهم شهادة من العاقد الكذب على اهلل بال شبهة تأويل وأدىن املسلمني خري من املشركني فكيف 

  .هو خري منهم بكذب وتقبلهم وهم شر بكذب أعظم منه واهلل أعلم

  

 الشهادات  

 :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال :أخربنا الشافعي رمحه اهلل تعاىل :أخربنا الربيع بن سليمان قال 

  :بون  وقاللوال جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ مل يأتوا بالشهداء فأولئك عند اهلل هم الكاذ 

والذين   :والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم  وقال اهلل عز وجل
يرمون احملانات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة  أخربنا مالك عن سهيل عن أبيه عن 

أمهله حىت آيت بأربعة  يا رسول اهلل أرأيت إن وجدت مع امرأيت رجال :أن سعدا قال :أيب هريرة



فالكتاب  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .نعم    :شهداء فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 .والسنة يدالن على أنه ال جيوز يف الزنا أقل من أربعة والكتاب يدل على أنه ال جيوز شهادة غري عدل

وسواء أي  :غ عاقل ملا يشهد عليه قالواإلمجاع يدل على أنه ال جتوز إال شهادة عدل حر بال :قال
ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا أو على  .زنا ما كان زنا حرين أو عبدين أو مشركني ألن كله زنا

رجل أو عليهما معا مل ينبغ للحاكم أن يقبل الشهادة ألن اسم الزنا قد يقع على ما دون اجلماع حىت 
ينا ذلك منه يدخل على ذلك منها دخول املرود يف املكحلة رأ :ياف الشهود األربعة الزنا فإذا قالوا

رأينا فرجه على  :وإن قالوا .فأثبتوه حىت تغيب احلشفة فقد وجب احلد ما كان احلد رمجا أو جلدا
فإن شهدوا على أن ذلك دخل يف دبرها فقد وجب  .فرجها ومل يثبت أنه دخل فيه فال حد ويعزر

أنا عذراء أو رتقاء أريها النساء  :على امرأة فأنكرت وقالت فإن شهدوا .احلد كوجوبه يف القبل
فإن شهد أربعة حرائر عدول على أهنا عذراء أو رتقاء فال حد عليها ألهنا مل يزن هبا إذا كانت هكذا 
الزنا الذي يوجب احلد وال حد عليهم من قبل أنا وإن قبلنا شهادة النساء فيما يرين على ما جيزن عليه 

 هم بشهادة النساء وقد يكون الزنا فيما دون هذا فإن ذهب ذاهب إىل أن عمر بن فإنا ال حند
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إذا أرخيت الستور فقد وجب الاداق فقد قال عمر ذلك فيما  :اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه قال  
ن أرخى ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم فأخرب أن الاداق جيب باملسيس وإن مل يك :بلغنا وقال

سترا وجيب بإرخاء الستر وإن مل يكن مسيس وذهب إىل أهنا إذا خلت بينه وبني نفسها فقد وجب هلا 
الاداق وجعل ذلك كالقبض يف البيوع الذي جيب به الثمن وهو لو أغلق عليها بابا وأرخى سترا وأقام 

يه حد عند أحد واحلد ليس من معها حىت تبلى ثياهبا سنة ومل يقر باإلصابة ومل يشهد عليه هبا مل يكن عل
الاداق بسبيل الاداق جيب بالعقدة فلو عقد رجل على امرأة عقدة نكاح مث مات أو ماتت كان هلا 

وإذا شهد أربعة على  :قال .الاداق كامال وإن مل يرها يس معىن الاداق من معىن احلدود بسبيل
يف قول من ال حيكم عليهم إال أن يرضوا حمان أنه زىن بذمية حد املسلم ودفعت الذمية إىل أهل دينها 



حنكم عليهم رضوا أو مل يرضوا فيحدها حدها إن كانت بكرا فمائة ونفي عام وإن  :فأما من قال
هي امرأيت  :وإذا شهد أربعة على رجل أنه وطىء هذه املرأة فقال :قال .كانت ثيبا فالرجم
يف ذلك وال حيلفان فيه إال أن حيضرمها  هي جارييت فالقول قوهلما وال يكشفان :وقالت ذلك أو قال

من يعلم غري ما قاال وتثبت عليه الشهادة أو يقران بعد خبالف ما ادعيا فال جيوز إال ما وصفت من قبل 
أن الرجل قد ينكح املرأة ببالد غربة وينتقل هبا إىل غريها وينكحها بالشاهدين والثالثة فيغيبون وميوتون 

وببينة فيغيبون فتكون الناس أمناء على هذا ال حيدون وهم يزعمون أهنم أتوا  ويشتري اجلارية بغري بينة
ما أحل اهلل تعاىل هلم وحنن ال نعلمهم كاذبني وال جيوز أن نقول حيد كل من وجدناه جيامع إال أن يقيم 

 هذه امرأيت وهذه جارييت فإن كنت أدرأ :بينة على نكاح أو شراء وقد يأخذ الفاسق الفاسقة فيقول
عن الفاسق بأن يقول جريانه رأيناه يدعي أهنا زوجته وتقر بذلك وال يعلمون أصل نكاح درأت عن 

هذه امرأيت على أحد هذه  :هذه جارييت ألنه قد يشتريها بغري بينة ويقول :الااحل الفاضل يقول
حيدون وكل ال حيد إذا ادعى ما وصفت والناس ال  .الوجوه مث كان أوىل أن يقبل قوله من الفاسق

وهكذا لو  :قال .إال بإقرارهم أو ببينة تشهد عليهم بالفعل وأن الفعل حمرم فأما بغري ذلك فال حند
وجدت حامال فادعت تزوجيا أو إكراها مل حتد فإن ذهب ذاهب يف احلامل خاصة إىل أن يقول قال 

كان احلبل أو  الرجم يف كتاب اهلل عز وجل حق على من زنا إذا قامت البينة أو :عمر بن اخلطاب
 االعتراف فإن مذهب عمر فيه بالبيان عنه باخلرب أنه يرجم باحلبل إذا كان مع 
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  .احلبل إقرار بالزنا أو غري ادعاء نكاح أو شبهة يدرأ هبا احلد  

  

 باب إجازة شهادة احملدود  

ويف مجيع املعاصي إذا تابوا فأما من وتقبل شهادة احملدودين يف القذف  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أتى حمرما حد فيه فال تقبل شهادته إال مبدة أشهر خيترب فيها باالنتقال من احلال السيئة إىل احلال احلسنة 

والعفاف عن الذنب الذي أتى وأما من قذف حمانة على موضع الشتم وغريه من غري مواضع 



دة يف االنتقال إىل أحسن احلال والكف عن القذف وأما الشهادات فال تقبل شهادته حىت خيترب هذه امل
من حد يف أنه شهد على رجل بالزنا فلم تتم الشهادة فإن كان عدال يوم شهد فساعة يقول قد تبت 

أال ترى  .وكذب نفسه تقبل شهادته مكانه ألنا وإن حددناه حد القاذف فلم يكن يف معاين القذفة
و كانوا أربعة شامتني حددناهم واحلجة يف قبول شهادة القاذف أن اهلل أهنم إذا كانوا أربعة مل حندهم ول

عز وجل أمر بضربه وأمر أن ال تقبل شهادته ومساه فاسقا مث استثىن له إال أن يتوب واالستثناء يف سياق 
الكالم على أول الكالم وآخره يف مجيع ما يذهب إليه أهل الفقه إال أن يفرق بني ذلك خرب وليس عند 

أنه ال تقبل شهادته وأن الثنيا له إمنا هي على طرح اسم الفسق عنه خرب إال عن شريح وهم  زعم
إن أبا بكرة قال لرجل  :وقد كلمين بعضهم فكان من حجته أن قال .خيالفون شرحيا لرأي أنفسهم

لو مل تكن عليك حجة إال  :استشهد غريي فإن املسلمني فسقوين فقلت له :أراد أن يستشهده
أرأيت أبا بكرة هل تاب من  :وكيف قلت :ت قد أحسنت االحتجاج على نفسك قالهذه كن

فلم يطرح املسلمون عنه اسم الفسق  :نعم قلت :فإن قلت :قال .تلك الشهادة اليت حد هبا
فنحن ال خنالفك يف أن من مل يتب مل  :مل يتب قلت :فإن قلنا :فأي شيء استثىن له بالتوبة قال

إكذابه لنفسه كما قال صاحبكم  :قلت .ا توبته إذا كان حسن احلالفم :قال .تقبل شهادته
  .الشعيب

ما حنتاج مع القرآن إىل خرب وال مع القياس إذا كنت تقبل شهادة  :فهل يف هذا خرب قلت :قال 
الزاين والقاتل واحملدود يف اخلمر إذا تاب وشهادة الزنديق إذا تاب واملشرك إذا أسلم وقاطع الطريق 

 :قال .ع اليد والرجل إذا تاب ال تقبل شهادة شاهد بالزنا فلم تتم به الشهادة فجعل قاذفاواملقطو

زعم أهل العراق أن شهادة  :أخربنا سفيان أنه مسع الزهري يقول .نعم :فهل عندك أثر قلت
 القاذف ال جتوز وأشهد ألخربين مث مسى الذي أخربه أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه قال أليب

 فذهب  :تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك قال سفيان :بكرة
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 .هو سعيد بن املسيب :علي حفظي الذي مساه الزهري فسألت من حضرين فقال يل عمر بن قيس  

نعم إال أين شككت فيه فلما  :فهو سعيد قال :فقلت لسفيان :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
وبلغين عن ابن عباس  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ومل أثبته عن الزهري حفظاأخربين مل أشك 

أيقبل اهلل توبته وال تقبلون  :وسئل الشعيب عن القاذف فقال .أنه كان جييز شهادة القاذف إذا تاب
كلنا يقول عطاء  :شهادته أخربنا ابن علية عن ابن أيب جنيح يف القاذف إذا تاب قبلت شهادته وقال

والقاذف قبل أن حيد مثله حني حيد ال تقبل شهادته  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .طاوس وجماهدو
حىت يتوب كما وصفت بل هو قبل أن حيد شر حاال منه حني حيد ألن احلدود كفارات للذنوب فهو 

 شر حاليه بعد ما يكفر عنه الذنب خري منه قبل أن يكفر عنه فال أرد شهادته يف خري حاليه وأجيزها يف
فأما الشاهد بالزنا عند  .وإمنا رددهتا بإعالنه ما ال حيل له فال أقبلها حىت ينتقل عنها وهذا القاذف

احلاكم فال حيده احلاكم حملاباة أو شبهة فإذا كان عدال يوم شهد مث أكذب نفسه قبلت شهادته مكانه 
  .ألنه ليس يف معاين القذفة

  

 باب شهادة األعمى  

إذا رأى الرجل فأثبت وهو باري مث شهد وهو أعمى قبلت شهادته  :فعي رمحه اهلل تعاىلقال الشا 
ألن الشهادة إمنا وقعت وهو باري إال أنه بني وهو أعمى عن شيء وهو باري وال علة يف رد شهادته 

أثبته كما أثبت كل شيء بالاوت أو احلس فال جتوز شهادته  :فإذا شهد وهو أعمى على شيء قال
فاألعمى يالعن امرأته فأجل إمنا  :فإن قال قائل .لاوت يشبه الاوت واحلس يشبه احلسألن ا

حد اهلل يف القذف غري األزواج إذا مل يأتوا بأربعة شهداء فإذا جاءوا هبم خرجوا من احلد وحد األزواج 
ن حيدوا معا إذا مل إال بأن خيرجوا بااللتعان ففرق بني األزواج واألجنبيني يف هذا املعىن ومجع بينهم يف أ

  .يأت هؤالء ببينة وهؤالء بااللتعان أو بينة

رأيت امرأيت تزين أو مل يقله كما سواء أن يقول األجنبيون رأيناها تزين أو هي  :وسواء قال الزوج 
فأما إصابة األعمى أهله وجاريته فذلك أمر ال يشبه الشهادات ألن األعمى  .زانية ال فرق بني ذلك

امرأته معرفة الباري فقد يعرفها معرفة يكتفي هبا وتعرفه هي معرفة الباري وقد يايب وإن مل يعرف 



الباري امرأته يف الظلمة على معىن معرفة مضجعها وجمستها وال جيوز له أن يشهد على أحد يف الظلمة 
 وقد يوجد من شهادة األعمى بد  .على معرفة اجملسة واملضجع
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ناس غري عمي فإذا أبطلنا شهادته يف نفسه فنحن مل ندخل عليه ضررا وليس على أمحد ألن أكثر ال  
ضرورة غريه وعليه ضرورة نفسه فهو مضطر إىل اجلماع الذي حيل ألنه ال جيد أكثر من هذا وال يبار 
أبدا وليس مبضطر إىل الشهادة وال غريه مضطر إىل شهادته وهو حيل له يف ضرورته لنفسه ما ال حيل 

أال ترى أنه جيوز له يف ضرورته امليتة ولو صحبه من ال ضرورة به كضرورته مل  .لغريه يف ضرورته
 .حتل له امليتة أو ال ترى أنه جيوز له اجتهاده يف نفسه وال جيوز له اجتهاده يف غريه من أهل زمانه

ب على القلب فأما عائشة ومن روى عنها احلديث فاحلديث إمنا قبل على صدق امليرب وعلى األغل
أال ترى أنا نقبل يف احلديث حدثين فالن عن فالن بن فالن وال نقبل يف  .وليس من الشهادات بسبيل

ونقبل حديث املرأة حىت حنل هبا  .أشهد لسمعت فالنا :الشهادة حدثين فالن عن فالن حىت يقول
 نقبل شهادته ونرد وحنرم وحدها وال نقبل شهادهتا وحدها على شيء ونقبل حديث العبد الاادق وال
  .حديث العدل إذا مل يضبط احلديث ونقبل شهادته فيما يعرف فاحلديث غري الشهادة

  

 شهادة الوالد للولد والولد للوالد  

قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل ال جتوز شهادة الوالد لولده وال لبين بنيه وال لبين بناته وإن تسفلوا وال  
وإمنا شهد لشيء هو منه وأن بنيه منه فكأنه شهد لبعضه وهذا مما ال  .آبائهآلبائه وإن بعدوا ألنه من 

أعرف فيه خالفا وجيوز بعد شهادته لكل من ليس منه من أخ وذي رحم وزوجة ألين ال أجد يف 
الزوجة وال يف األخ علة أرد هبا شهادته خربا وال قياسا وال معقوال وإين لو رددت شهادته لزوجته ألنه 

وترثه يف حال رددت شهادنه ملواله من أسفل إذا مل يكن له ولد ألنه قد يرثه يف حال ورددت  قد يرثها
شهادته لعابته وإن كان بينه وبينهم مائة أب ولست أجده ميلك مال امرأته وال متلك ماله فيكون جير 

بة رددهتا ولو رددت شهادته ألخيه بالقرا .إىل نفسه بشهادته وال يدفع عنها وهكذا أجده يف أخيه



البن عمه ألنه ابن جده األدىن ورددهتا البن جده الذي يليه ورددهتا أليب اجلد الذي فوق ذلك حىت 
ولو شهد أخوان ألخ حبق أو شهد عليه أحد حبق فجرحاه  :قال .أردها على مائة أب أو أكثر

شهدوا له وهو وكذلك لو  :قال .قبلت شهادهتما ولو رددهتا يف إحدى احلالني لرددهتا يف األخرى
مملوك أنه أعتق وكذلك لو جرحوا شاهدين شهدا عليه حبد قبلتهم ألن أصل الشهادة أن تكون مقبولة 

 فقد جيرون إىل  :فإن قال قائل .أو مردودة فإذا كانت مقبولة لألخ قبلت يف كل شيء
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رار أو رأيت إن كان ابن عمر بعيد أفرأيت إن كان له ولد أح :أنفسهم املرياث إذا صار حرا قيل له  
النسب قد يرثونه إن مات وال ولد له أو رأيت إن كان رجل من أهل العشرية متراخي النسب أترد 

 .نعم :شهادهتم له يف احلد يدفعونه جبرح من شهدوا على جرحه ممن شهد عليه أو بعتقه فإن قال

يفهم أو كانوا أصهارا فكانوا يعريون مبا أفرأيت إن كانوا حلفاء فكانوا يعريون مبا أصاب حل :قيل
أو رأيت إن كانوا أهل صناعة  .أصاب صهرهم وإن بعد صهره وكان من عشرية صهرهم األدىن

واحدة يعابون معا وميدحون معا من علم أو غريه فإن رد شهادهتم مل خيل الناس من أن يكون هذا فيهم 
وال جتوز شهادة أحد غري  :قال .أبطلها هباوإن أجازها يف هذا فقد أجازها وفيها العلة اليت 

  .األحرار املسلمني البالغني العدول

  

 شهادة الغالم والعبد والكافر  

وإذا شهد الغالم قبل أن يبلغ والعبد قبل أن يعتق والكافر قبل أن يسلم  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
  .ومساعها منه تكلف لرجل بشهادة فليس للقاضي أن جييزها وال عليه أن يسمعها

فإذا بلغ الايب وعتق العبد وأسلم الكافر وكانوا عدوال فشهدوا هبا قبلت شهادهتم ألنا مل نردها يف  
العبد والايب بعلة سيط يف أعماهلما وال كذهبما وال حبال سيئة يف أنفسهما لو انتقال عنها ومها حباهلما 

أال ترى أن شهادهتما  .هود الذين أمرنا بإجازة شهادهتمقبلنامها إمنا رددناها ألهنما ليسا من شرط الش
وأنا ال نسأل عن عدهلما ولو عرفنا عدهلما كان مثل جرحهما يف أن  .وسكاهتما يف ماهلما تلك سواء



ال تقبل شهادهتما يف أن هذا مل يبلغ وأن هذا مملوك ويف الكافر وإن كان مأمونا على شهادة الزور يف 
ي أمرنا بقبوله فإذا صاروا إىل الشرط الذي أمرنا بقبوله قبلناهم معا وكانوا أنه ليس من الشرط الذ

فأما احلر املسلم البالغ ترد شهادته يف الشيء مث حتسن حاله فيشهد  .كمن مل يشهد إال يف تلك احلال
هادهتم هبا فال نقبلها ألنا قد حكمنا بإبطاهلا ألنه كان عندنا حني شهد يف معاين الشهود الذين يقطع بش

حىت اختربنا أنه جمروح فيها بعمل شيء أو كذب فاخترب فرددنا شهادته فال جنيزها وليس هكذا العبد 
وال الايب وال الكافر أولئك كانوا عدوال أو غري عدول ففيهم علة أهنم ليسوا من الشرط وهذا من 

  .الشرط إال بأن خيترب عمله أو قوله واهلل تعاىل املوفق

  

 ID ' '   مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفايح وورد يف بعض  (ستة)ت اهلاء يف ثبو
 الطرق املتقدمة 

  

 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
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 شهادة النساء  

يف مال جيب للرجل على  :ضعنيال جتوز شهادة النساء إال يف مو :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
الرجل فال جيوز من شهادهتن شيء وإن كثرن إال ومعهن رجل شاهد وال جيوز منهن أقل من اثنتني مع 
الرجل فااعدا وال جتيز اثنتني وحيلف معهما ألن شرط اهلل عز وجل الذي أجازمها فيه مع شاهد يشهد 

نا رجلني فرجل وامرأتان  فأما رجل حيلف فإن مل يكو  :قال اهلل عز وجل .مبثل شهادهتما لغريه
  .لنفسه فيأخذ فال جيوز وهذا مكتوب يف كتاب اليمني مع الشاهد



حيث ال يرى الرجل من عورات النساء فإهنن جيزن فيه منفردات وال جيوز منهن أقل  :واملوضع الثاين 
تني تقومان مع رجل مقام من أربع إذا انفردن قياسا على حكم اهلل تبارك وتعاىل فيهن ألنه جعل اثن

رجل وجعل الشهادة شاهدين أو شاهدا وامرأتني فإن انفردن فمقام شاهدين أربع وهكذا كان عطاء 
وال جيوز يف شيء  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أخربنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء .يقول

من املال وما ال يطلع عليه من احلدود وال يف شيء من الوكاالت وال الوصية وال ما عدا ما وصفت 
الرجال من النساء أقل من شاهدين وال جيوز يف العتق والوالء وحيلف املدعى عليه يف الطالق واحلدود 
والعتاق وكل شيء بغري شاهد وبشاهد فإن نكل رددت اليمني على املدعي وأخذت له حبقه وإن مل 

  .حكم األموال حيلف املدعي مل آخذ له شيئا وال أفرق بني حكم هذا وبني

  

 ID ' '   انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان  .غري صحيح وال فايح
 بست من شوال 

  

 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   

  

 لذين ال يتقنون لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة ا  

  

  .احلديث  

  

 يتربان بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  

  

  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  

  

 طابقة هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال م  

  

 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال   

  



سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
 ويقولون 

  

 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
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  شهادة القاضي 

إذا كان القاضي عدال فأقر رجل بني يديه بشيء كان اإلقرار عنده  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أثبت من أن يشهد عنده كل من يشهد ألنه قد ميكن أن يشهدوا عنده بزور واإلقرار عنده ليس فيه 

حب أن أتكلم هبذا كراهية أن أجعل هلم سبيال إىل أن جيوروا على وأما القضاة اليوم فال أ .شك
  .الناس واهلل تعاىل املوفق

  

 رؤية اهلالل  

وال يلزم اإلمام الناس أن ياوموا إال بشهادة عدلني فأكثر وكذلك ال  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
 الايام إن كان من رمضان أدوه يفطرون وأحب إيل لو صاموا بشهادة العدل ألهنم ال مؤنة عليهم يف

 .وإن مل يكن رجوت أن يؤجروا به وال أحب هلم هذا يف الفطر ألن الاوم عمل بر والفطر ترك عمل

عن حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت احلسني رضي اهلل  :أخربنا الدراوردي
تعاىل عنه على رؤية هالل شهر رمضان  تعاىل عنه أن شاهدا شهد عند علي بن أيب طالب رضي اهلل

أصوم يوما من شعبان أحب إيل من أن أفطر يوما من  :وأمر الناس بالايام وقال :فاام أحسبه قال
 .ال ياام إال بشاهدين :رجع الشافعي بعد فقال :قال الربيع .رمضان أحسبه  شك الشافعي  



ىل عنه أمر الناس بالاوم فعلى معىن املشورة إن كان علي رضي اهلل تعا :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
  .ال على معىن اإللزام واهلل تعاىل أعلم

  

 ID ' '   عليها تسعة ) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم
  :وقال تعاىل (عشر

  

 ىل والثانية فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األو (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  

  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  

  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  

  

  .وال يكاد يقدر عليه  

  

 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :سلموقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه و  

  

 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   

  

فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  
  .عيمج  سومزوكل ةظوفحم قوقحال :فتقول

  

 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
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 شهادة الابيان  

ال جتوز شهادة الابيان يف حال من األحوال ألهنم ليسوا ممن نرضى  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ل أن نقبل شهادة من نرضى ومن قبلنا شهادته قبلناها حني يشهد هبا من الشهداء وإمنا أمرنا اهلل عز وج

يف املوقف الذي يشهد هبا فيه وبعده ويف كل حال وال أعرف مكان من تقبل شهادته قبل أن يعلم 
وجيرب ويفارق موقفه إذا علمنا أن عقل الشاهد هكذا فمن أجاز لنا أن نقبل شهادة من ال يدري ما 

  .ه عليه يف الشهادة وليس عليه فرضهلل تبارك وتعاىل امس

فابن عباس ردها والقرآن يدل على أهنم ليسوا ممن يرضى  :فإن ابن الزبري قبلها قيل .فإن قال قائل 
  .أخربنا سفيان عن عمرو عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس

  

 الشهادة على الشهادة  

ة وال جيوز أن يشهد على شهادة الرجل وال جتوز الشهادة على الشهاد :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وال جيوز أن يشهد على واحد منهما نساء مع رجل وإن كان ذلك يف  .املرأة حيث جتوز إال رجالن

وإذا كان  .ألهنن ال يشهدن على أصل املال إمنا يشهدن على تثبيت شهادة رجل أو امرأة .مال
أو فيما ال يراه الرجال مل جيز لنا أن جنيز شهادهتن على أصل مذهبنا أنا ال جنيز شهادة النساء إال يف مال 

  .شهادة رجل وال امرأة

  

 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  

  

 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   

  

 ويه والزخمشري فينبغي أن الكسائي وأما التاريح بالوجهني عن العرب فميالف لكالم سيب  

  

 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تاريح بنقله نعم  

  



  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  

  

 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   

  

 أنه ملا ثبت  :السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها ومعاضدة الفراء وابن  

  

 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  

  

 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   

  

 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :عند إرادة األيام وحدها كقولك هذا احلكم  

  

 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الاوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
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 الشهادة على اجلراح  

ح خطأ أو عمدا مما ال قاا  فيه حبال إذا أقام رجل شاهدا على جر :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وإن كان عمدا فيه قاا  حبال مل حيلف ومل يقبل  .حلف مع شاهده ميينا واحدة وكان له األرش

ولو أجزنا اليمني مع الشاهد يف القاا  أجزناها يف القتل وأجزناها يف احلدود  .فيه إال شاهدان
يف عبد قتله حر أو ناراين قتله حر مسلم وسواء كان ذلك  .ووضعناها املوضع الذي مل توضع فيه

وشهادة النساء فيما كان خطأ من اجلراح وفيما كان عمدا ال قاا  فيه حبال  :قال .أو جرح
فإن ذهب ذاهب إىل أن  .جائزة مع رجل وال جيزن إذا انفردن وال ميني لطالب احلق معهن وحدهن



فالقسامة جتب عنده بدعوى املقتول أو إن القسامة جتب بشاهد يف النفس فيقتل ويل الدم  :يقول
وال جيوز له إال أن يزعم أن اجلرح الذي فيه القود مثل النفس فيقضي فيه بالقسامة  .الفوت من البينة

وجيعلها مخسني ميينا وال يفرق بينه وبني القسامة يف النفس حبال أو يزعم أن القسامة ال تكون إال يف 
شاهدان أو شاهد وامرأتان يف املال وأصل حكم  :شهادةفأصل حكم اهلل تعاىل يف ال .النفس

 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندنا أنه حكم باليمني مع الشاهد يف األموال والقاا  ليس مبال

إن فيها  :فال ينبغي إال أن ال جياز على القاا  إال شاهدان إال أن يقول قائل يف اجلراح :قال
قول هذا أن يقبل شاهدا وامرأتني مث يقتص كان ينبغي أن يكون ألن قسامة مثل النفس فإذا أىب من ي
  .يقبل ميينا وشاهدا أشد إباء

فإذا شهد وارث وهو عدل لرجل أن أباه أوصى له بالثلث وجاء آخر  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
لى الدار بأهنا له بشاهدين يشهدان له أن أباه أوصى له بالثلث فهو مثل الرجلني يقيم أحدمها شاهدين ع

فمن رأى أن يسوي بني شاهد وميني يف هذا وبني  .ويقيم اآلخر شاهدا أهنا له ال اختالف بينهما
ومن مل ير ذلك ألن الشهادة مل تتم  .شاهدين أحلف هذا مع شاهده وجعل الثلث بينهما نافني

ل شهادة الوارث إذا حىت يكون املشهود له مستغينا عن أن حيلف جعل الثلث لااحب الشاهدين وأبط
 .كان وحده ولو كان معه وارث آخر جتوز شهادته أو أجنيب كان الثلث بينهما نافني يف القولني معا

ولو أن الوارث شهد أن أباه رجع عن وصيته للمشهود له وصريه إىل هذا اآلخر حلف مع  :قال
األوىل خمتلفان وهذا يثبت ما ثبتا وهذا خيالف املسألة األوىل ألهنما يف املسألة  .شاهده وكان الثلث له
  ويثبت أن أباه رجع
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ولو مات رجل وترك بنني عددا فاقتسموا أو مل يقتسموا مث شهد أحد الورثة لرجل أن  :قال .فيه  
أباه أوصى له بالثلث فإن كان عدال حلف مع شاهده وأخذ الثلث من أيديهم مجيعا وان كان غري عدل 

وهكذا لو كان الشاهد امرأتني من  .يف يديه ومل يأخذ من اآلخرين شيئا وأحلفوا له أخذ ثلث ما



الورثة أو عشرا من الورثة ال رجل معهن أخذ ثلث ما يف أيديهن ومل جتز شهادهتن على غريهن ممن مل 
لو كان امليت ترك ألفا نقدا وألفا دينا على أحد  :قال .يقر ومل حيلف املشهود له مع شهادهتن

لوارثني فشهد الذي عليه الدين لرجل أنه أوصى له بالثلث فإن كان عدال أعطاه ثلث األلف اليت عليه ا
قال الشافعي  .ألهنا من مرياث امليت وأعطى اآلخر ثلث األلف اليت أخذ إذا حلف وإن كان مفلسا

قرار األول واإلقرار وإذا أقر الوارث بدين على أبيه مث أقر عليه بدين بعده فسواء اإل :رمحه اهلل تعاىل
اآلخر ألن الوارث ال يعدو أن يكون إقراره على أبيه يلزمه فيما صار يف يديه من مرياث أبيه كما يلزمه 

وهو لو أقر اليوم لرجل عليه بدين وغدا آلخر لزمه ذلك كله ويتحاصان يف  .ما أقر به يف مال نفسه
 يلزمه واحد منهما وهذا مما ال يقوله أحد علمته ماله أو يكون إقراره ساقطا ألنه مل يقر على نفسه فال

ولو كان معه وارث وكان عدال حلفا مع شاهدمها ولو مل يكن عدال كانت  .بل مها الزمان معا
وإذا مات رجل وترك وارثا  :قال .كاملسألة األوىل ويلزمه ذلك فيما يف يديه دون ما يف يدي غريه

بل هو هلذا اآلخر فهو  :مليت أنه لرجل بعينه مث عاد بعد فقالأو ورثة فأقر أحد الورثة يف عبد تركه ا
هو  :وكذلك لو وصل الكالم فقال :قال .لألول وليس لآلخر فيه شيء وال غرم على الوارث

هلذا بل هو هلذا كان لألول منهما وذلك أنه حينئذ كاملقر يف مال غريه فال يادق على إبطال إقرار قد 
خر وليس يف معىن الشاهد الذي شهد مبا ال ميلك لرجل مث يرجع قبل قطعه آلخر بأن خيرجه إىل آ
وإذا مات امليت وترك ابنني فشهد أحدمها لرجل بدين فإن كان ممن  :قال .احلكم فيشهد به آلخر

جتوز شهادته أخذ الدين من رأس املال مما يف يدي الوارثني مجيعا إذا حلف املشهود له وإن كان ممن ال 
ذ من يدي الشاهد له من دينه بقدر ما كان يأخذ منه لو جازت شهادته ألن موجودا جتوز شهادته أخ

يف شهادته أنه إمنا له يف يدي املقر حق ويف يدي اجلاحد حق فأعطيته من املقر ومل أعطه من اجلاحد 
أال ترى أنه لو ترك ألفني فهلكت  .شيئا وليس هذا كما هلك من مال امليت ذاك كما مل يترك

  .وثبت عليه دين ألف أخذت األلف إحدامها

 ولو قسم  .وكذلك لو ثبت لرجل وصية بالثلث أخذ ثلث األلف وكانت اهلالكة كما مل يترك 
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الورثة ماله اتبع أهل الدين وأهل الوصية كل وارث مبا صار يف يديه حىت يأخذوا من يديه بقدر ما   
دينهم من يدي من مل يفلس رجع به على من أفلس وهذا  صار هلم ولو أفلسوا فأعطى أهل الدين

ولو ترك امليت رجال وارثا واحدا فأقر  :قال .الشاهد ال يرجع أبدا على أخيه بشيء إمنا هو أقر به
وسواء دفع العبد  .لرجل أن له هذا العبد بعينه مث أقر به بعد هلذا فهو لألول وال يضمن لآلخر شيئا

ولو زعمت أنه إذا دفعه إىل األول مث أقر به لآلخر  . يدفعه ال فرق بينهماإىل املقر له األول أو مل
كذلك لو مل يدفعه من قبل أين إذا  :ضمن لآلخر قيمة العبد ألنه قد استهلكه بدفعه إىل األول قلت

أجزت إقراره األول مث أردت أن أخرج ذلك من يدي األول إىل اآلخر بإقرار كنت أقررت يف مال 
وسواء كان الوارث إذا كان منفردا باملرياث ممن جتوز شهادته أو ال  .كون ضامنا لذلكغريي فال أ

 :قال .جتوز يف هذا الباب من قبل أن ال أقبل شهادته يف شيء قد أقر به لرجل وخرج من ملكه إليه

 من قبل أين .بل أوصى به هلذا مل أقبل قوله :وهكذا لو أقر أن أباه أوصى لرجل بثلث ماله مث قال
قد ألزمته أن أخرج من يديه ثلث مال أبيه إليه فإذا أراد إخراجه إىل غريه جعلته خاما للذي استحقه 

ولو اقتسم الورثة مث حلق امليت دين أو  :قال .أوال بإقراره فال أقبل شهادته فيما هو فيه خام له
تؤدوا على هذا ويقال للورثة إن تطوعتم أن  .وصية بشهادة وارث أو غري وارث فذلك كله سواء

دينه وتثبتون على القسم فذلك وإن أبيتم بعنا هلذا يف أخار ما ترك امليت ونقضنا القسم بينكم ومل نبع 
على كل واحد منهم بقدر الدين وال بقدر الوصية أال ترى أنه لو ترك دارا وأرضا ورقيقا وثيابا ودراهم 

حنبسه على غائب يباع وله نبع مال امليت وترك دينا أعطينا صاحب الدين من الدراهم احلاضرة ومل 
  .كله وبعنا له من مال امليت بقدر دينه أو وصيته

  

 ID ' '    فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل
 ترد واقتار 

  

  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  

  

 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .ة وأنه فايحصمت مخس :ونقل أبو حيان أنه يقال  



  

 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   

  

 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   

  

 ه الكسائي فالوجهان فيه فايحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه ورد يف احلديث وحكا  

  

 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عافور فإن  :أفاح هذا إن ثبت  
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 الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي  

وكتاب القاضي يف كل حق لآلدميني  .وجتوز الشهادة على الشهادة :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
  .أحدمها أهنا جتوز :من مال أو حد أو قاا  ويف كل حد هلل تبارك وتعاىل قوالن

فشهد شاهدان على  .جتوز :فمن قال .ال جتوز من قبل درء احلدود بالشبهات :واآلخر 
ا ويف وقت واحد رجل بالزنا وأربعة على شهادة آخرين بالزنا مل تقبل الشهادة حىت يافوا زنا واحد

ويثبت الشاهدان على رؤية الزنا وتغيب الفرج يف الفرج وتثبت الشهود على الشاهدين مثل ذلك مث 
وهكذا كل شهادة زنا ال يقبلها احلاكم فيحد هبا حىت يشهدوا هبا على زنا  :قال .يقام عليه احلد

و ماتوا أو غاب أحدهم أو فإن شهدوا فأهبموا ومل يافوا أهنا رؤية واحدة مث مات أحدهم أ .واحد
وهكذا لو شهد  :قال .غابوا مل يدده ومل حيددهم من قبل أهنم مل يثبتوا عليه ما يوجب عليه احلد

أشهد أن  :وإذا مسع الرجالن الرجل يقول :مثانية على أربعة يف هذا القول أقيم عليه احلد قال
فإن قاما  .أن يقوما هبذه الشهادةاشهدا فليس عليهما  :لفالن على فالن ألف درهم ومل يقل هلما

وقد جيوز  .هبا فليس للقاضي أن حيكم هبا ألنه مل يسترعهم الشهادة فيكون إمنا شهد حبق ثابت عنده



 .أشهد أن لفالن عليه ألف درهم وعده إياها أو من وجه ال جيب ألنه غري مأخوذ هبا :أن يقول

 .ىل القاضي مل يكن ليفعل إال وهي عنده واجبةفإذا كان مؤديها إىل القاضي أو يسترعي من يؤديها إ

من أين هي له عليه فإن  :وأحب للقاضي أن ال يقبل هذا منه وإن كان على الاحة حىت يسأله
هذا ومل يسأله القاضي كان موضع  :فإن قال .بإقرار منه أو ببيع حضرته أو سلف أجازه :قال

وإن أشهد شاهد على شهادة غريه  :قال .حةغبا ورأيته جائزأ من قبل أنه إمنا شهد هبا على الا
وإذا مسع الرجل الرجل يقر  :قال .فعليه أن يؤديها وليس للقاضي أن يقبلها حىت يكون معه غريه

لرجل مبال وصف ذلك من غاب أو بيع أو مل ياف ومل يشهده املقر فالزم له أن يؤديها وعلى 
وإذا مسع الرجل الرجل  :قال .ور عليهالقاضي أن يقبله وذلك أن إقراره على نفسه أصدق األم

وإقرار غريه عليه ال يلزمه وال  .أشهد أن لفالن على فالن حقا مل يلزم فالنا ألنه مل يقر به :يقول
يلزمه شيء من ذلك إال أن يكون شاهدا عليه والشهادة عليه أن يقوم هبا عند احلاكم أو يسترعيها 

فيسمع منه وال يسترعيها فهذا بني أن ما أقر به على غريه  شاهدا فأما أن ينطق هبا وهي عنده كاملزاح
 وإذا شهد الشاهدان  :قال .وال يلزم غريه إقراره ومل يكن شاهدا به فيلزم غريه شهادته
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على رجل أنه قد سرق ماال لرجل فوصفا املال ومل يافا من حيث سرقه أو وصفا من حيث سرقه   
وذلك أن خيتلس أو يسرق من غري  .قطع عليه ألنه قد يكون سارقا ال قطع عليهومل يافا املال فال 

حرز أو يسرق أقل من ربع دينار فإن مات الشاهدان أو غابا مل يقطع وإذا ماتا خلي بعد أن حيلف فإذا 
غابا حبس حىت حيضرا ويكتب إىل قاضي البلد الذي مها فيه فيقفهما مث يقبل ذلك من قبل كتاب 

ومن مل يقبل كتاب القاضي يف السرقة مل يكتب وإن كانا وصفا السرقة ومل  . السرقةالقاضي يف
وإذا شهد شهود الزنا على الزنا مل يقم احلد حىت  :قال .يافا احلرز أغرمها السارق ومل يقطع

يافوا الزنا كما وصفت فإن فعلوا أقيم احلد وإن مل يفعلوا حىت غابوا أو ماتوا أو غاب أحدهم حبس 
فإن مات أحدهم خلي سبيله وال يقيم احلد عليه أبدا حىت جيتمع أربعة يافون زنا  . يافهحىت



 .أزين بامرأة :ويكون فيما يسأل اإلمام الشهود عليه .واحدا فيجب مبثله احلد أو حيلفه وخيليه

توا الشهادة ألهنم قد يعمون الزنا وقع على هبيمة ولعلهم أن يعدوا االستمناء زنا فال حنده أبدا حىت يثب
 :وإذا شهد ثالثة على رجل بالزنا فأثبتوه فقال الرابع :قال .ويبينوها له فيما جيب يف مثله الزنا

رأيته نال منها وال أدري أغاب ذلك منه يف ذلك منها فمذهب أكثر املفتني أن حيد الثالثة وال حيد 
غى أن حيد يف قوهلم ألنه قاذف مل أشهد أنه زان مث قال هذا القول انب :ولو كان الرابع قال .الرابع

رأيناه على هذه املرأة فلم  :وهكذا لو شهد أربعة فقالوا .يثبت الزنا الذي يف مثله احلد ومل حيدوا
زىن هبذه املرأة مث مل يثبتوا حدوا بالقذف ألهنم قذفة مل خيرجوا  :ولو قالوا .يثبتوا مل حيد ومل حيدوا

ى السارق بالسرقة مل يكن لإلمام أن يلقنه احلجة وذلك أنه وإذا شهد الشهود عل :قال .بالشهادة
إما  .ولكن لو ادعيت عليه السرقة ومل تقم عليه بينة فكان من أهل اجلهالة باحلد .لو جحد قطع

بأن يكون مسلما حبضرة سرقته جاء من بالد حرب حضرة سرقته جاء من بالد حرب وإما أن يكون 
اجحد  :لعله مل يسرق فأما أن يقول له :ا بأن يعرض له بأن يقولجافيا ببادية أهل جفاء مل أر بأس

وإذا شهد الشاهدان على سرقة فاختلفا يف الشهادة فقال  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فال
بل سرقه من هذه الدار أو شهدا بالرؤية  :سرق من هذه الدار كبشا لفالن وقال اآلخر :أحدمها

أو قال  .عشية :بكرة وقال اآلخر :وقال أحدمها .البيتسرقه من هذا  :معا وقاال معا
كان الذي  :أو قال أحدمها .سرقه وهو أسود :سرق الكبش وهو أبيض وقال اآلخر :أحدمها

  .كان كبشا :أو قال أحدمها .أجم غري أقرن :وقال اآلخر .سرق أقرن
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حىت جيتمعا على شيء واحد جيب يف مثله فهذا اختالف ال يقطع به  .كان نعجة :وقال األخر  
كل واحد من هذين يكذب صاحبه فادع شهادة أيهما شئت  :ويقال للمسروق منه .القطع

سرق كبشا  :سرق كبشا ووصفه بكرة وقال اآلخر :واحلف مع شاهدك فإن قال أحدمها
ن فات وإن ووصفه عشية فلم يدع املسروق إال كبشا حلف على أي الكبشني شاء وأخذه أو مثنه إ



ادعى كبشني حلف مع شهادة كل واحد منهما وأخذ كبشني إذا مل يكونا وصفا أن السرقة واحدة 
وكذلك لو شهد عليه  :قال .واختلفا يف صفتهما فهذه سرقتان حيلف مع كل واحد منهما ويأخذه

 .مشاهد أنه شرب مخرا اليوم وشاهد آخر أنه شرب مخرا أمس مل حيد من قبل أن أمس غري اليو

وكذلك لو شهد عليه شاهدان أنه زىن بفالنة يف بيت كذا وشهد آخران أنه زىن هبا يف بيت غريه فال 
حد على املشهود عليه ومن حد الشهود إذا مل يتموا أربعة حدهم وإذا شهد شاهد على رجل أنه قذف 

ن على قذف رجال اليوم وشهد آخر عليه أنه قذفه أمس فال حيد من قبل أنه ليس مث اثنان يشهدا
وقال  .أنت طالق :قال المرأته أمس :وهكذا لو شهدا عليه بالطالق فقال أحدمها .واحد
فال طالق من قبل أن طالق أمس غري طالق اليوم وشهادهتما  .قال هلا اليوم أنت طالق :األخر

ذا كما على ابتداء القول الذي يقع به اآلن احلد أو الطالق أو العتق كشهادهتما على الفعل وليس ه
وحيلف يف كل شيء من هذا إذا أبطلت عنه الشهادة  :قال .يشهدان عليه بأنه أقر بشيء مضى منه

أشهد أنه قال المرأته أنت طالق إن دخلت  :وهكذا لو قال :قال .استحلفته ومل يكن عليه شيء
  .الدار فدخلتها

ها مل تطلق امرأته ألن كل أنت طالق إن ركبت الدابة فركبت :أشهد أنه قال المرأته :وقال اآلخر 
وإذا سرق السارق السرقة فشهد عليه  :قال .واحد منهما يشهد عليه بطالق غري طالق اآلخر

فشهد اثنان أنه ثوب كذا وقيمته كذا وشهد اآلخران أنة ذلك الثوب بعينه وقيمته كذا  .أربعة
قطع عليه من قبل أنا ندرأ فكانت إحدى الشهادتني جيب فيها القطع واألخرى ال جيب هبا القطع فال 

  .احلدود بالشبهة وهذا أقوى ما يدرأ به احلد ونأخذه باألقل من القيمتني يف الغرم لااحب السرقة

رجل بألف واآلخر بألفني من قبل أنه قد يكون لذلك ألف  :وليس هذا كالذي يشهد عليه رجالن 
لذي اجتمعوا عليه وليس شهود الزيادة من وجه وألفان من وجه وهذا ال يكون له إال مثن ذلك الثوب ا

 بأوىل من شهود النقص وأحلفه مع الشاهد الواحد على القيمة إذا ادعى شهادة 
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ومن شهد على رجل بغري الزنا فلم تتم الشهادة فال حد  :قال .اللذين شهدا على أكثر القيمتني  
إذا خشي عبثهم أو جهلهم مبا يشهدون عليه مث  وال بأس أن يفرق القاضي بني الشهود .على الشاهد

يوقفهم على ما شهدوا عليه وعلى الساعة اليت يشهدون فيها وعلى الفعل والقول كيف كان وعلى من 
وهكذا  :قال .حضر ذلك معهم وعلى ما يستدل به على صحة شهادهتم وشهادة من شهد معهم

لتحامل ملن يشهدون له أو اجلنف له فإن صححوا إذا اهتمهم بالتحامل أو احليف على املشهود عليه وا
وإذا أثبت الشهود الشهادة  :قال .الشهادة قبلها وإن اختلفوا فيها اختالفا يفسد الشهادة ألغاها

وهكذا لو كانوا  .على أي حد ما كان مث غابوا أو ماتوا قبل أن يعدلوا مث عدلوا أقيم عليه احلد
وإذا كان الشهود  :قال .وهكذا لو خرسوا أو عموا .يمعدوال مث غابوا قبل أن يقام احلد أق

عدوال أو عدلوا عند احلاكم أطرد املشهود عليه جرحتهم وقبلها منه على من كان من الناس ال فرق 
ألنا نرد شهادة أفضل الناس بالعداوة واجلر إىل نفسه والدفع عنها وال نقبل  .بني الناس يف ذلك

جيرح به اجلارح اجملروح فإن الناس قد جيرحون باالختالف واألهواء  اجلرح من اجلارح إال بتفسري ما
ويكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا وجيرحون بالتأويل فال يقبل اجلرح إال بنص ما يرى هو مثله 

وإذا شهد شهود على رجل حبد  :قال .جيرح كان اجلارح فقيها أو غري فقيه ملا وصفت من التأويل
هم عبيد أو مل يقله فحق على احلاكم أن ال يقبل شهادة  :ن فقال املشهود عليهما كان أو حق ما كا

فإذا  .أحد منهم حىت يثبت عنده خبربة منه هبم أو ببينة تقوم عنده أهنم أحرار بالغون مسلمون عدول
ه ما ثبت هذا عنده أخرب املشهود عليه مث أطرده جرحتهم فإن جاء هبا قبلها منه وإن مل يأت هبا أنفذ علي

وليس من الناس أحد نعلمه إال أن يكون قليال ميحض  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .شهدوا به
الطاعة واملروءة حىت ال خيلطهما بشيء من معاية وال ترك مروءة وال ميحض املعاية ويترك املروءة 

مره الطاعة فإذا كان األغلب على الرجل األظهر من أ .حىت ال خيلطه بشيء من الطاعة واملروءة
 .واملروءة قبلت شهادته وإذا كان األغلب األظهر من أمره املعاية وخالف املروءة رددت شهادته

وكل من كان منكشف الكذب  .وكل من كان مقيما على معاية فيها حد وأخذ فال جنيز شهادته
يف وكذلك كل من جرب بشهادة زور وإن كان غري كذاب  .مظهره غري مستتر به مل جتز شهادته

ومن كان إمنا يظن به الكذب وله خمرج منه مل يلزمه اسم كذاب وكل من تأول فأتى  .الشهادات
 شيئا مستحال كان فيه حد أو مل يكن مل ترد 
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أال ترى أن ممن محل عنه الدين وناب علما يف البلدان من قد يستحل املتعة فيفيت  .شهادته بذلك  
  .أياما بدراهم مسماة وذلك عندنا وعند غرينا من أهل الفقه حمرم بأن ينكح الرجل املرأة

وأن  .وأن منهم من يستحل الدينار بعشرة دنانري يدا بيد وذلك عندنا وعند غرينا من أهل الفقه حمرم 
ومنهم  .منهم من قد تأول فاستحل سفك الدماء وال نعلم شيئا أعظم من سفك الدماء بعد الشرك

  .سكر غري اخلمر وعاب على من حرمه وغريه حيرمهمن تأول فشرب كل م

  .ومنهم من أحل بيوعا حمرمة عند غريه .ومنهم من أحل إتيان النساء يف أدبارهن وغريه حيرمه 

فإذا كان هؤالء مع ما وصفت وما أشبهه أهل ثقة يف دينهم وقناعة عند من عرفهم وقد ترك عليهم ما  
يم اخلطأ إذا كان منهم على وجه االستحالل كان مجيع أهل األهواء تأولوا فأخطأوا فيه ومل جيرحوا بعظ

وإن كرهناها له أخف  .يف هذه املنزلة فإذا كانوا هكذا فالالعب بالشطرنج وإن كرهناها له وباحلمام
فأما إن قام رجل باحلمام أو بالشطرنج رددنا بذلك  .حاال من هؤالء مبا ال حياى وال يقدر

ر بغريه فقامر على أن يعادي إنسانا أو يسابقه أو يناضله وذلك أنا ال نعلم وكذلك لو قام .شهادته
أحدا من الناس استحل القمار وال تأوله ولكنه لو جعل فيها سبقا متأوال كالسبق يف الرمي ويف اخليل 

قد أخطأت خطأ فاحشا وال ترد شهادته بذلك حىت يقيم عليه بعد ما يبني له وذلك أنه ال  :قيل له
وبائع اخلمر مردود الشهادة ألنه  :قال .يف هذا على أحد وأن العامة جمتمعة على أن هذا حمرم غفلة

فأما من عار عنبا فباعه عاريا فهو يف احلال اليت  .ال فرق بني أحد من املسلمني يف أن بيعها حمرم
بيعه ممن يراه وأحب إيل له أن حيسن التوقي فال ي .باعه فيها حالل كالعنب يشتريه كما يأكل العنب

يتيذه مخرا فإن فعل مل أفسخ البيع من قبل أنه باعه حالال ونية صاحبه يف إحداث احملرم فيه ال حترم 
فإذا كانت احلال اليت باعه فيها  .احلالل وال ترد شهادته بذلك من قبل أنه قد يعقد ربا ويتيذ خال
م بأوىل به من احلالل بل احلالل أوىل به حالال حيل فيها بيعه وكان قد يتيذ حالال وحراما فليس احلرا

وإذا شهد الشهود بشيء فلم حيكم به احلاكم حىت حيدث للشهود  :قال .من احلرام وبكل مسلم



حال ترد هبا شهادهتم مل حيكم عليه وال حيكم عليه حىت يكونوا عدوال يوم حيكم عليه ولكنه لو حكم 
 يرد احلكم ألنه إمنا ينظر إىل عدهلم يوم يقطع بشهادهتم وهم عدول مث تغريت حاهلم بعد احلكم مل

وإذا شهد الشهود على رجل فادعى جرحتهم أجل يف جرحتهم باملار الذي هو  :قال .احلكم هبم
 به وما يقاربه فإن جاء هبا وإال أنفذ عليه احلكم مث إن جرحهم 
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أن يأيت بشاهد واستأجل يف آخر رأيت  :وإن جاء ببعض ما جيرحهم مثل .بعد مل يرد عنه احلكم  
وإذا شهد  :قال .أن يضرب له أجال يوسع عليه فيه حىت جيرحهم أو يعوزه ذلك فيحكم عليه

قد بان يل أين قد غلطت فيها مل يكن للحاكم  :الرجل بشهادة مث رجع إىل احلاكم فشك فيها أو قال
لقد  :وقال له .م فيما هو أعظم من هذاأن ينفذها وال يناله بعقوبة ألن اخلطأ موضوع عن بين آد

قد غلطت على املشهود عليه األول  :كنت أحب أن تتثبت يف الشهادة قبل أن تثبت عليها فإن قال
 .وهو هذا اآلخر طرحتها عن األول ومل أجزها على اآلخر ألنه قد أطلعين على أنه قد شهد فغلط

ي احلكم مل أرد احلكم وقد مضى وأغرمهما ولكن لو مل يرجع حىت ميضي احلكم هبا مث رجع بعد مض
 :وإن قال .إن كانا شاهدين على قطع دية يد املقطوع يف أمواهلما حالة ألهنما قد أخطأ عليه

إن شاء  :عمدنا أن نشهد عليه ليقطع وقد علمنا أنه سيقطع إذا شهدنا عليه جعلنا للمقطوع اخليار
ية يده أخربنا سفيان عن مطرف عن الشعيب عن أن يقطع يديهما قااصا وإن شاء أن يأخذ منهما د

وإذا كان الراجع شاهدا واحدا بعد مضي احلكم فالقول فيه  :قال .علي رضي اهلل تعاىل عنه
فأما إذا أقرا بعمد شهادة  .يضمن ناف دية يده وإن عمد قطعت يده هو :كالقول يف األول

جتوز شهادهتما على شيء بعد حىت خيتربا الزور يف شيء ليس فيه قاا  فإين أعاقبهما دون احلد وال 
فأما لو  .وجيعل هذا حادثا منهما حيتاج إىل اختبارمها بعده إذا بينا أهنما أخطأ على من شهدا عليه

 .ال تنفذ شهادتنا فإنا قد شككنا فيها مل ينفذها وكان له أن ينفذ شهادهتما يف غريها :شهدا مث قاال

وإذا شهد الشهود لرجل حبق يف  :قال .أخطأنا :ماقد شككنا ليس هو قوهل :ألن قوهلما



قاا  أو قذف أو مال أو غريه فأكذب الشهود املشهود له مل يكن له بعد إكذاهبم مرة أن يأخذ 
بشيء من ذلك الذي شهدوا له به وهو أوىل حبق نفسه وأحرى أن يبطل احلكم به إذا أكذب الشهود 

يكذب الشهود ولكنهم رجعوا وقد شهدوا له بقذف  ولو مل .وإمنا له شهدوا وهو على نفسه أصدق
فإذا  :الرجوع عن الشهادات ضربان :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أو غريه مل يقض له بشيء

شهد الشاهدان أو الشهود على رجل بشيء يتلف من بدنه أو ينال مثل قطع أو جلد أو قاا  يف قتل 
أن ينال ذلك منه بشهادتنا فهي كاجلناية عليه ما  عمدنا :أو جرح وفعل ذلك به مث رجعوا فقالوا

كان فيه من ذلك قاا  خري بني أن يقتص أو يأخذ العقل وما مل يكن فيه من ذلك قاا  أخذ فيه 
 عمدنا  :ولو قالوا .العقل وعزروا دون احلد
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مدا يشبه اخلطأ فيما يقتص الباطل ومل نعلم أن هذا جيب عليه عزروا وأخذ منهم العقل وكان هذا ع  
أخطأنا أو شككنا مل يكن يف شيء من هذا عقوبة وال قاا   :ولو قاال .منه وما ال يقتص منه
ولو شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ثالثا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وكان عليهم فيه األرش

ن دخل هبا وإن مل يكن دخل هبا ففرق بينهما احلاكم مث رجعوا أغرمهم احلاكم صداق مثلها إن كا
وال ألتفت هبا إىل ما  .غرمهم ناف صداق مثلها ألهنم حرموها عليه ومل يكن هلا قيمة إال مهر مثلها

وإذا كانوا إمنا شهدوا على  :قال .أعطاها قل أو كثر إمنا ألتفت إىل ما أتلفوا عليه فأجعل له قيمته
إىل غريه عاقبتهم على عمد شهادة الزور ومل أعاقبهم الرجل مبال ميلك فأخرجوه من يديه بشهادهتم 

على اخلطأ ومل أغرمهم من قبل أين لو قبلت قوهلم اآلخر وكانوا شهدوا على دار قائمة أخرجت 
وقد قال بعض  .فرددهتا إليه مل جيز أن أغرمهم شيئا قائما بعينه قد أخرجته من ملك مالكه

وإمنا منعنا من  .د الدار إىل الذي أخرجها من يديه أوالإنه ينقض احلكم يف هذا كله فتر :الباريني
هذا أنا إن جعلناه عدال باألول فأمضينا به احلكم ومل يرجع قبل مضيه أنا إن نقضناه جعلنا لآلخر يف 
غري موضع عدالة فنجيز شهادته على الرجوع ومل يكن أتلف شيئا ال يوجد إمنا أخرج من يدي رجل 



حق يف الظاهر فلما رجع كان كمبتدىء شهادة ال جتوز شهادته وهو مل  فكان احلكم أن ذلك .شيئا
يأخذ شيئا لنفسه فأنتزعه من يديه ومل يفت شيئا ال ينتفع به من أفاته وإمنا شهد بشيء انتفع به غريه 

وإذا شهد الرجل أو االثنان على رجل أنه أعتق عبده أو أن  :قال .فلم أغرمه ما أقر بيدي غريه
ر األصل فرددت شهادهتما مث ملكاه أو أحدمها عتق عليهما أو على املالك له منهما ألنه هذا العبد ح

وهكذا لو قال  :قال .شهدت أوال بباطل :أقر بأنه حر ال حيل ألحد ملكه وال أقبل منه أن يقول
كذبت مل يكن له أن ميلك منه  :قد أعتقه أيب يف وصية وهو خيرج من الثلث مث قال :لعبد ألبيه
وإذا شهد الرجالن على رجل بشهادة فأجازها القاضي مث علم  :قال .ا ألنه قد أقر له باحلريةشيئ

كان أحدمها  :بعد أهنما عبدان أو مشركان أو أحدمها فعليه رد احلكم مث يقضي بيمني وشاهدان
ما يوم وهكذا لو علم أهن :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عدال وكان مما جيوز فيه اليمني مع الشاهد

شهدا كانا غري عدلني من جرح بني يف أبداهنما أو يف أدياهنما ال أجد بينهما وبني العبد فرقا يف أنه ليس 
لواحد منهما شهادة يف هذه احلال فإذا كانوا بشيء ثابت يف أنفسهم من فسق أو عبودية أو كفر ال 

 حيل ابتداء القضاء 
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لقضاء نفسه خطأ بينا عند كل أحد ينبغي أن يرده القاضي على نفسه بشهادهتم فقضى هبا كان ا  
ويرده على غريه بل القاضي بشهادة الفاسق أبني خطأ من القاضي بشهادة العبد وذلك أن اهلل عز وجل 

ترضون من الشهداء  وليس الفاسق واحدا من   :وأشهدوا ذوي عدل منكم  وقال ممن  :قال
خالف حكم اهلل عز وجل وعليه رد قضائه ورد شهادة العبد إمنا هو فمن قضى بشهادته فقد  .هذين

ولو كانا شهدا على رجل بقاا  أو قطع فأنفذه القاضي  .تأويل ليس ببني واتباع بعض أهل العلم
مث بان له مل يكن عليهما شيء ألهنما صادقان يف الظاهر وكان على القاضي أن ال يقبل شهادهتما فهذا 

له عاقلته فيكون للمقضي عليه بالقاا  أو القطع أرش يده إذا كان جاء ذلك خطأ من القاضي حتم
فإن أقر أنه جاء ذلك عمدا وهو يعلم أنه ليس ذلك له فعليه القاا  فيما فيه قاا  وهو  .خبطأ



وإذا مات الرجل وترك ابنا وارثا ال وارث له غريه فأقر أن هذه األلف الدرهم هلذا  :غري حممود قال
  :يوه .الرجل

 باب احلدود  

حد هلل تبارك وتعاىل ملا أراد من تنكيل من غشيه عنه  :احلد حدان :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وحد أوجبه اهلل  .وما أراد من تطهريه به أو غري ذلك مما هو أعلم به وليس لآلدميني يف هذا حق

فأما أصل  .تبارك وتعاىل امسه أصلتعاىل على من أتاه من اآلدميني فذلك إليهم وهلما يف كتاب اهلل 
 :إمنا جزاء الذين حياربون اهلل ورسوله  إىل قوله  :حد اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه فقوله عز وجل

رحيم  فأخرب اهلل تبارك امسه مبا عليهم من احلد إال أن يتوبوا من قبل أن يقدر عليهم مث ذكر حد الزنا  
مل ذلك أن ال يكون االستثناء إال حيث جعل يف احملارب خاصة والسرقة ومل يذكره فيما استثىن فاحت

كما احتمل حني  .واحتمل أن يكون كل حد هلل عز وجل فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه
أال تركتموه  أن يكون كذلك عند أهل العلم   :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حد الزنا يف ماعز

الشارب إذا اعترف بالشرب مث رجع عنه قبل أن يقام عليه احلد سقط السارق إذا اعترف بالسرقة و
فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط  :هذا يف كل حد هلل عز وجل :ومن قال هذا قال .عنه

واحتج باملرتد يرتد عن اإلسالم مث يرجع  .عنه حد اهلل تبارك وتعاىل يف الدنيا وأخذ حبقوق اآلدميني
أحدمها  :القتل فيبطل القطع عن السارق ويلزمه املال ألنه قد اعترف بشيئنيإىل اإلسالم فيسقط عنه 
 لآلدميني فأخذناه مبا لآلدميني وأسقطنا عنه ما هلل عز وجل ومن ذهب إىل  :هلل عز وجل واآلخر
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ه وإن ليس إال حيث هو جعل احلد على من أتى حد اهلل مىت قدر علي :أن االستثناء يف احملارب  
قول  :قال الربيع    .فأما حدود اآلدميني من القذف وغريه فتقام أبدا ال تسقط .تقادم

قال   .االستثناء يف التوبة للمحارب وحده الذي أظن أنه يذهب إليه :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
النيب  واحلجة عندي يف أن االستثناء ال يكون إال يف احملارب خاصة حديث ماعز حني أتى :الربيع  



صلى اهلل عليه وسلم فأقر بالزنا فأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم برمجه وال نشك أن ماعزا مل يأت النيب 
صلى اهلل عليه وسلم فييربه إال تائبا إىل اهلل عز وجل قبل أن يأتيه فلما أقام عليه احلد دل ذلك على أن 

وإذا شهد الشاهدان على السرقة وشهدا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .االستثناء يف احملارب خاصة
أن هذا سرق هلذا كذا وكذا قطع السارق إذا ادعى املسروق املتاع ألنه قد قام عليه شاهدان بأنه سرق 

هذا سرق من بيت هذا كان مثل هذا سواء إذا ادعى أنه له  :ولو مل يزيدا على أن قاال .متاع غريه
ولو ادعى يف احلالني معا أن  :قال .وما يف بيته مما يف يديهقطعت السارق ألين أجعل له ما يف يديه 

 .املتاع متاعه غلبه عليه هذا أو باعه إياه أو وهبه له وأذن له يف أخذه مل أقطعه ألين أجعله خاما له

أال ترى أنه لو نكل عن اليمني أحلفت املشهود عليه بالسرقة ودفعته إليه ولو أقام عليه بينة دفعته إليه 
قام عليه بينة يف املسألة األوىل فأقام املسروق بينة أنه متاعه جعلت املتاع للذي املتاع يف يديه ولو أ

وأبطلت احلد عن السارق ألنه قد جاء ببينة أنه له فال أقطعه فيما قد أقام البينة أنه له وإن مل أقض به له 
بينة على السارق أنه نقب بيته ولو أقر املسروق منه بعد ما قامت ال .وأنا أدرأ احلد بأقل من هذا

  .أنه أذن له أن ينقب بيته ويأخذه وأنه متاع له مل أقطعه :وأخرج متاعه

وكذلك لو شهد له شهود فأكذب الشهود إذا سقط أن أضمنه املتاع بإقرار رب املتاع له مل أقطعه يف  
هائم أربعة ال يقبل فيها والشهادة على اللواط وإتيان الب .شيء أنا أقضي به له وال أخرجه من يديه

  .أقل منهم ألن كال مجاع

ومن شهد على رجل حبد أو قاا  أو غريه فلم جنز شهادته مبعىن من  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
إال شهود الزنا  .إما بأن مل يكن معه غريه وإما بأن مل يكن عدال فال حد عليه وال عقوبة :املعاين

والفرق بني الشهادة  .أن حيدوا : يتموا فاألثر عن عمر وقول أكثر املفتنيالذين يقذفون بالزنا فإذا مل
أن يكون الشاهد إمنا يتكلم هبا عند  :يف احلدود وبني املشامتة اليت يعزر فيها من ادعى الشهادة أو حيد

 اإلمام الذي يقيم احلدود أو عند شهود يشهدهم على 
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ه ما تلزمه الشهادة لو حكاها ال على معىن الشتم ولكن على معىن اإلشهاد شهادته أو عند مفت يسأل  
فأما إذا قاهلا على معىن الشتم مث أراد أن يشهد هبا مل يقبل منه وأقيم عليه فيها احلد إن كان  .عليها

وال جيوز كتاب القاضي إىل القاضي حىت يشهد عليه شاهدان  :قال .حدا أو التعزير إن كان تعزيرا
كتاب بعد ما يقرأه القاضي عليهما ويعرفانه وكتابه إليه كالاكوك للناس على الناس ال أقبلها خمتومة بال

وكذلك إن شهد الشاهدان أن هذا كتاب القاضي دفعه إلينا  .وإن شهد الشهود أن ما فيها حق
 أبايل كان اشهدوا أن هذا كتايب إىل فالن مل أقبله حىت يقرأ عليهم وهو يسمعه ويقربه مث ال :وقال

وقد حضرت قاضيا أتاه كتاب من قاض وشهود عدد عدول  :قال .عليه خامت أو مل يكن فأقبله
اشهدوا أن هذا كتايب إىل فالن  :نشهد أن هذا كتاب القاضي فالن دفعه إلينا وقال :فقال الشهود

وكتب إليه فقبله وفتحه فأنكر املكتوب عليه ما فيه وجاء بكتاب منه خيالفه فوقف القاضي عنه 
إن أحدمها صحيح وأن اآلخر وضع يف مكان كتاب صحيح فدفعه وهو  :بنسيتهما فكتب إليه خيربه

يرى أنه إياه وذكر املشهود عليه أن ذلك من قبل بعض كتابه أو أعوانه فإذا أمكن هذا هكذا مل ينبغ أن 
وال يقبل إال كتاب  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يكون مقبوال حىت يشهد الشهود على ما فيه

 :قال .قاض عدل وإذا كتب الكتاب وأشهد عليه مث مات أو عزل انبغى للمكتوب إليه أن يقبله

قال الشافعي رمحه اهلل  .وكذلك لو مات القاضي املكتوب إليه انبغى للقاضي الوايل بعده أن يقبله
مة موضع عداوة سيما إذا أصل ما نذهب إليه أنا ال جنيز شهادة خام على خامه ألن اخلاو :تعاىل

ولو أن رجال قذف رجال أو مجاعة فشهدوا عليه بزنا أو حبد غريه  :قال .كان اخلام يطلبه بشتم
مل أجز شهادة املقذوف ألنه خام له يف طلب القذف وحددت املشهود عليه بالقذف بشهادة غري من 

كانت أنفذهتا ألهنا كانت قبل  ولو كانوا شهدوا عليه قبل القذف مث قذفهم كانت الشهادة ما .قذفه
ولكنهم لو زادوا عليه فيها بعد القذف مل أقبل الزيادة ألهنا كانت بعد أن  .أن يكونوا له خاماء
وإذا قذف رجل رجال وكان املقذوف عبدا فأقام  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .كانوا له خاماء

وكذلك لو جين عليه أو جىن هو  .قاذفهشاهدين أن سيده أعتقه قبل قذف هذا بساعة أو أكثر حد 
وكذلك لو أصاب هو حدا كان حده حد حر  :قال .كانت جنايته واجلناية عليه جناية حر

ولو  .وطالقه طالق حر ألين إمنا أنظر إىل العتق يوم يكون الكالم وال أنظر إليه يوم يقع به احلكم
 جحده سيده العتق سنة 
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 .قه السيد وحكمت له بأحكام احلر يومئذ ورددته على السيد بإجارة مثله مبا استيدمهأعتقه يوم أعت  

إذا جحده الزوج وقامت به بينة الطالق من يوم قامت البينة ال من يوم  :وهكذا نقول يف الطالق
وهكذا نقول فيمن عتق  .وهكذا نقول يف القرعة وقيم العبيد قيمتهم يوم يقع العتق .وقع احلكم
فأما أن  .قيمتهم يوم مات املعتق ألنه يومئذ وقع العتق وال ألتفت إىل وقوع احلكم :ثلثمن ال

يتحكم متحكم فيزعم مرة أنه إمنا ينظر إىل يوم تكون البينة ال يوم يقع احلكم ومرة إىل يوم يقع احلكم 
 يكن عليه حجة فلو شاء قائل أن يقول له خبالف قوله فيجعل ما جعل يوم كانت البينة أو كان العتق مل

وإذا  :قال .من أن يكون احلكم من يوم وقع العتق وبوم قامت البينة :وال جيوز فيه إال ما قلناه
أقام شاهدا على رجل أنه غابه جارية وشاهدا أنه ا أقر أنه غابه إياها فهذه شهادة خمتلفة وحيلف مع 

آلخر أنه أقر أنه غابه وكذلك لو شهد أحدمها أهنا له وشهد ا :قال .أحد شاهديه ويأخذها
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه غاب رجال جارية وقد وطئها وولدت له أوالدا  :قال .إياها

فإن أقر أنه غابها ووطئها حد وال يلحق به  .فله اجلارية وما نقص مثنها ومهرها وأوالده رقيق
 .حق به الولد ويقومونوإن زعم أهنا له وأن الشهود شهدوا عليه بباطل فال حد عليه ويل .الولد

وليس يف شهادة الشهود عليه يف اجلارية أنه غابها مسلمة يف احلد عليه ألهنم مل يشهدوا عليه بزنا إمنا 
  .شهدوا عليه بغاب

وإذا شهد الشهود على رجل أنه غاب جارية ال يعرفون قيمتها وقد هلكت اجلارية مل يقض عليه  
اشهدوا إن أثبتم على أن قيمتها دينار أو أكثر فال  :ال هلمبقيمة صفة حىت يثبتوا على قيمتها ويق

فإن ماتوا ومل يثبتوا قيل  .تأمثوا إذا شهدمت مبا أحطتم به علما ووقفتم عما ال حتيطون به علما
قل ما شئت يف قيمتها مما حيتمل أن يكون مثن شر ما يكون من اجلواري وأقله مثنا واحلف  :للغاصب

ادع واحلف فإن فعل فهو له وإن مل  :ال قيل للمغاوب :فإن قال .نهعليه وليس عليك أكثر م
ولو شهدوا أنه أخذ من يده جارية ومل يقولوا هي له قضينا عليه بردها  :قال .يفعل فال شيء له



 :قال .وكذلك كل ما أخذ من يديه قضي عليه برده عليه ألنه أوىل مبا يف يديه من غريه .إليه

بغاب بعينه وقام عليه الغرماء حيا وميتا فالسلعة اليت شهدوا هبا بعينها ولو شهد شاهدان على رجل 
وإذا أقام رجل شاهدين على  :قال .عبدا أو ثوبا أو دنانري أو دراهم :للمغاوب له ما كان

دابة أهنا له زادوا وال يعلمونه باع وال وهب أوال قضيت له هبا ألهنم مل يشهدوا أهنا له إال وهو مل يبع 
 ب ومل خترج من ملكه ولكنه إن دفعه املشهود عليه ومل يه
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وإذا أقام رجل شاهدين أن  :قال .عنها أحلفته له أهنا لفي ملكه ما خرجت منه بوجه من الوجوه  
هذا امليت موىل له أعتقه وال وارث له غريه قضي له مبرياثه وليس على أحد قضي له ببينة تقوم له أن 

يل إمنا الكفيل يف شيء ذهب إليه بعض احلكام يسأله املقضي له فيتطوع به احتياطا لشيء يؤخذ منه كف
ولو أقام رجل بعد هذا بينة على أنه مواله أعتقه هو  :قال .إن كان وإن مل يأت بكفيل قضي له به

عدل وكانت البينة شاهدين وأكثر فسواء إذا كانا شاهدين جتوز شهادهتما مها ومن هو أكثر منهما وأ
ألين أحكم بشهادة هذين كما أحكم بشهادة اجلماعة اليت هي أعدل وأكثر وهذا مكتوب يف غري هذا 

وإذا شهد شاهدان أن رجال أعتق عبدا له يف مرضه الذي  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .املوضع
ا كانا مات فيه عتق بتات وهو خيرج من الثلث فهو حر كان الشاهدان وارثني أو غري وارثني إذ

ولو جاء أجنبيان فشهدا آلخر أنه أعتقه عتق بتات سئال عن الوقت الذي أعتقه فيه  :قال .عدلني
وإن  .والشاهدان اآلخران عن الوقت الذي أعتق العبد فيه فأي العتقني كان أوال قدم وأبطل اآلخر

عتق بتات واآلخر وإن كان أحدمها  .كانا سواء أو كانوا ال يعرفون أي ذلك كان أوال أقرع بينهما
 .فإن كانا مجيعا عتق وصية أو عتق تدبري فكله سواء يقرع بينهما .عتق وصية كان البتات أوىل

وإذا شهد شاهدان أجنبيان لعبد أنه أعتقه وهو الثلث يف الوصية وشهد  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
جنبيان والوارثان ألن الوارثني إذا شاهدان وارثان لعبد غريه أنه أعتقه يف وصية وهو الثلث فسواء األ

شهدا على ما يستوظف الثلث فليس ههنا يف الثلث موضع يف أن يوفرا على أنفسهما فيعتق من كل 



أن العبدين إذا استويا يف الدعوى  :قول الشافعي يف غري هذا املوضع :واحد منهما نافه قال الربيع
أنه يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه  :لثوالشهادة ومل يدر أيهما عتق أوال فاستوظف به الث

ولو أهنما شهدا أنه رجع عن عتق األول وأعتق اآلخر  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أعتقناه
أجزت شهادهتما إذا كان الثلث وإمنا أرد شهادهتما فيما جرا إىل أنفسهما التوفري فأما إذا مل جيرا إىل 

ل أنه أوصى له بالثلث أو بعبد هو الثلث وشهد الوارثان ولو شهد أجنبيان لرج :قال .أنفسهما فال
أنه رجع عن الوصية هلذا املشهود له وأوصى هبا لغريه وهو غري وارث أو أعتق هذا العبد أجزت 
شهادهتما ألهنما خمرجان الثلث من أيديهما فإذا مل خيرجاه لشيء يعود عليهما منه ما ميلكان ملك 

ا الوالء فال ميلك ملك األموال وقد ال ياري يف أيديهما من الوالء فأم .األموال مل أرد شهادهتما
 ولو كنا  .شيء
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نبطلها بأهنما قد يرثان املوىل يوما إن مات وال وارث له غريمها أبطلناها لذوي أرحامهما وعابتهما   
ز شهادة الوارثني فيها كما والشهادة يف الوصية مثلها يف العتق جتو .ولكنها ال تبطل يف شيء من هذا

فإن شهد األجنبيان لرجل أنه أوصي له بالثلث وشهد الوارثان لرجل أنه  .جتوز شهادة األجنبيني
فإذا شهد أجنبيان لعبد أنه أعتقه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أوصي له بالثلث كان بينهما سواء

العتق اآلخر وكالمها الثلث فشهادة الوارثني  يف وصية وشهد وارثان لعبد أنه أعتقه يف وصية ورجع عن
وإذا شهد أجنبيان بأن امليت أوصى لرجل بعبد بعينه وهو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .جائزة

الثلث وشهد وارثان أنه أوصى بذلك العبد بعينه آلخر ورجع يف وصيته األوىل فشهادهتما جائزة 
ولو كانت  .آخر غريه قيمته مثل قيمته جازت شهادهتماوالوصية ملن شهدا له وكذلك لو شهدا بعبد 

أقل من قيمته رددت شهادهتما من قبل أهنما جيران إىل أنفسهما فضل ما بني قيمة من شهدا أنه أوصى 
ولو  .به وقيمة من شهدا أنه رجع عن الوصية به فال أرد من شهادهتما إال ما رد عليهما الفضل

أن الثلث خارج ال  :تستغرق الثلث أجزت شهادهتما من قبل كانت له مع هذا وصايا بغري هذين



حمالة فليسا يردان على أنفسهما من فضل ما بني قيمتهما شيئا ألن ذلك الشيء لغريمها من املوصى هلم 
وإذا شهد أجنبيان لعبد أن مواله أعتقه من الثلث يف وصيته  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .به

نه رجع يف عتق هذا املشهود له وأعتق هذا اآلخر وهو سدس مال امليت وشهد وارثان لعبد آخر أ
أبطلت شهادهتما عن األول ألهنما جيران إىل أنفسهما فضل قيمة ما بينهما وأعتقت األول بغري قرعة 

  .وأبطلت حقهما من هذا اآلخر ألهنما يشهدان له أنه حر من الثلث

عتق هذا أجزت شهادهتما وأقرعت بينهما حىت نشهد على أنه أ :ولو مل يزيدا على أن يقول 
وإذا شهد أجنبيان لرجل حي أن ميتا أوصى له بثلث ماله وشهد وارثان أن أبامها  .أستوظف الثلث

قال الشافعي رمحه اهلل  .أعتق هذا العبد من عبيده عتق بتات يف مرضه فعتق البتات يبدأ على الوصية
ولو  .ذا شيء ترد به شهادة واحد منهم إذا كانوا عدوالوجتوز شهادة الوارثني وليس يف ه :تعاىل

كان العتق عتق وصية فمن بدأ العتق على الوصية بدأ هذا العبد مث إن فضل منه شيء أعطي صاحب 
ومن جعل الوصايا والعتق سواء أعتق من العبد بقدر ما  .الثلث وإن مل يفضل منه شيء فال شيء له

در ما يايبه وشهادة الورثة وشهادة غريهم فيما أوصى به امليت إذا يايبه وأعطي املوصي له بالثلث بق
 كانوا عدوال سواء ما مل جيروا 
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وإذا شهد شاهدان لرجل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .إىل أنفسهم بشهادهتم أو يدفعوا عنها  
امليت أوصى له بالثلث فشهادهتما أن امليت أوصى له بالثلث وشهد شاهدان من الورثة آلخر غريه أن 

ولو شهد وارث  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .سواء ويقتسمان الثلث نافني يف قول أكثر املفتني
لواحد أنه أوصي له بالثلث وشهد أجنبيان آلخر أنه أوصي له بالثلث كان حكم الشاهدين أن املشهود 

بيمني وكانا حكمني خمتلفني والقياس حيتمل أن يعطي  له يأخذ هبما بغري ميني والشاهد أنه ال يأخذ إال
وقد  .صاحب الشاهدين من قبل أنه أقوى سببا من صاحب الشاهد واليمني وذلك أنه يعطي بال ميني

إذا أعطيت بشاهد وميني كما تعطي بشاهدين فاجعل الشاهد واليمني يقوم مقام  :حيتمل أن يقال



أربعة شهود وشاهدان وأكثر من أربعة وشاهدان وأعدل فسواء الشاهدين فيما يعطي بشاهد وميني فأما 
وإذا شهد أجنبيان لرجل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .من قبل أنا نعطي هبا عطاء واحدا بال ميني

أن ميتا أوصى له بالثلث وشهد وارثان آلخر أنه رجع يف الوصية بالثلث لفالن وجعله لفالن فشهادهتما 
وأصل هذا أن شهادة الوارثني إذا كانا عدلني مثل شهادة األجنبيني فيما ال  .رجائزة والثلث لآلخ

وإذا شهد شاهدان أن امليت  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .جيران إىل أنفسهما وال يدفعان به عنها
أوصى لرجل بالثلث وشهد وارثان أنه انتزعه منه وأوصى به لآلخر وشهد أجنبيان أنه انزعه من الذي 

هد له الوراثان وأوصى به آلخر غريمها جعلت األول املنتزع منه ال شيء له بشهادة الوارثني أنه رجع ش
يف الوصية لألول مث انتزعه أيضا من الذي شهد له الوارثان بشهادة األجنبيني أنه انتزعه من الذي أوصى 

 .نتزعه منه وأعطاه آخرمث هكذا كلما ثبتت الشهادة لواحد فشهد آخر أنه ا .له به وأوصى به آلخر

وإذا شهد شاهدان لرجل أن ميتا أوصى له بالثلث وشهد شاهدان أنه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
أوصى به آلخر وشهد شاهدان أن امليت رجع عن أحدمها وال يدري من هو فشهادهتما باطلة وهو 

ي فالن حر وشهد رجالن إن قتلت فغالم :وإذا شهد شاهدان أن فالنا قال :قال .بينهما نافان
أنه يقتل به قاتله يثبت العتق  :على قتله وآخران على أنه قد مات موتا بغري قتل ففي قياس من زعم

ال أجعل الذين أثبتوا له القتل أوىل  :ومن قال .للعبد ويقتل القاتل وهذا قياس يقول به أكثر املفتني
له ألن ههنا من يربئه من قتله وأجعل البينتني هتاترا من الذين طرحوا القتل عن القاتل وال آخذ القاتل بقت

  .ال يعتق العبد

 إن مت يف سفري هذا أو يف مرضي هذا أو  :وإذا قال رجل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
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سنيت هذه أو بلد كذا وكذا فحضرين املوت يف وقت من األوقات أو يف بلد من البلدان فغالمي فالن   
فلم ميت يف ذلك الوقت وال يف ذلك البلد ومات بعد قبل أن حيدث وصية وال رجعة يف هذا  .حر

قال الشافعي رمحه اهلل  .العتق فال يعتق هذا العبد ألنه أعتقه على شرط فلم يكن الشرط فال يعتق



إن مت يف رمضان ففالن حر وإن مت يف شوال ففالن  :وإذا شهد رجالن أن رجال قال :تعاىل
فشهد شاهدان أنه مات يف رمضان وآخران أنه مات يف شوال فينبغي يف قياس من زعم أنه  . حرغري

 :ويف قول من قال .تثبت الشهادة لألول وتبطل لآلخر ألنه إذا ثبت املوت أوال مل ميت ثانيا

 :تعاىلقال الشافعي رمحه اهلل  .أجعلها هتاترا فنبطل الشهادتني معا وال يثبت احلق لواحد منهما معا

 :وقال اآلخر .إن مت من مرضي هذا فأنت حر :قال مالكي :وإذا تداعى عبدان فقال أحدمها

فادعى األول أنه مات من مرضه والثاين أنه مات بعد  .إن برئت من مرضي هذا فأنت حر :قال
 برئه فالشهادة متضادة شهادة الورثة وغريهم سواء إن كانوا عدوال فإن شهدوا لواحد بدعواه عتق

وإن شهد الورثة لواحد وشهد األجنبيون لواحد فالقياس على ما وصفت أوال  :قال .ورق اآلخر
إال أن الذي شهد له الوارث يعتق نايب من شهد له بالعتق منهم على كل حال ألنه يقر أن ال رق له 

 إن مت من مرضي :وإذا شهد شاهدان لعبد أن سيده قال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عليه
مل ميت منه فالقول قول  :مات من مرضه ذلك وقال الوارث :فقال العبد .هذا فأنت حر

  .الوارث مع ميينه إال أن يأيت العبد ببينة أنه مات من ذلك املرض

واهلل  :إن الكفارات من أمرين ومها قولك :إنا نقول :سئل الشافعي فقيل :أخربنا الربيع قال 
وإن كان مما ال  .فعل ذلك إن كان جائزا فعله ويف أن تكفر وتدعه ألفعلن كذا وكذا فتكون خمريا يف

 .جيوز فعله فإنه يؤمر بالكفارة وينهى عن الرب وإن فعل ما جيوز له من ذلك بر ومل تكن عليه كفارة

واهلل ال أفعل كذا وكذا فتكون خمريا يف فعل ذلك وعليك الكفارة إن كان مما  :قولك :والثاين
ا يف اإلقامة على ترك ذلك وال كفارة عليك إال أن يكون ما حلف عليه طاعة هلل جيوز لك فعله وخمري

باهلل وتاهلل وأشهد باهلل وأقسم باهلل  :إن قوله :ونقول .عز وجل فيؤمر بفعله ويكفر عن ميينه
يه وعزة اهلل أو وقدرة اهلل أو وكربياء اهلل أن عليه يف ذلك كله كفارة مثل ما عل :وأعزم باهلل أو قال

أشهد ومل يقل باهلل أو أقسم ومل يقل باهلل أو عزم ومل يقل  :إنه إن قال :واهلل ونقول :يف قوله
 اهلل أنه إن مل يكن أراد به ميينا يف ذلك كله أنه  :باهلل أو قال
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حلف ومن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .واهلل :ال حنث عليه وإن أراد به ميينا فمثل قوله  
باهلل أو باسم من أمساء اهلل فحنث فعليه الكفارة ومن حلف بشيء غري اهلل جل وعز مثل أن يقول 

لعمري ال  :والكعبة وأيب وكذا وكذا ما كان فحنث فال كفارة عليه ومثل ذلك قوله :الرجل
ليه وكل ميني بغري اهلل فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول اهلل صلى اهلل ع .كفارة عليه
إن اهلل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف باهلل أو ليسكت  أخربنا ابن   :وسلم

مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم عمر  :حدثنا سامل عن أبيه قال :حدثنا الزهري قال :عيينة قال
عنه واهلل ما  أال إن اهلل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم  قال عمر رضي اهلل تعاىل  :حيلف بأبيه فقال

فكل من حلف بغري اهلل كرهت  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .حلفت هبا بعد ذلك ذاكرا وال آثرا
 :وأكره األميان باهلل على كل حال إال فيما كان هلل طاعة مثل .له وخشيت أن تكون ميينه معاية

حلف على ميني فرأى ومن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وما أشبه ذلك .البيعة على اجلهاد
 :خريا منها فواسع له وأختار له أن يأيت الذي هو خري وليكفر عن ميينه لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم

من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه  ومن حلف عامدا  
كان كذا وقد كان كفر وقد أمث وأساء واهلل لقد كان كذا وكذا ومل يكن أو واهلل ما  :للكذب فقال

أقرهبا  :وما احلجة يف أن يكفر وقد عمد الباطل قيل :فإن قال .حيث عمد احلالف باهلل باطال
 .فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه  فقد أمره أن يعمد احلنث  :قول النيب صلى اهلل عليه وسلم

سعة أن يؤتوا أويل القرىب  نزلت يف رجل وال يأتل أولو الفضل منكم وال  :وقول اهلل عز وجل
وإهنم ليقولون منكرا من   :حلف أن ال ينفع رجال فأمره اهلل عز وجل أن ينفعه وقول اهلل عز وجل

 .القول وزورا  مث جعل فيه الكفارة ومن حلف وهو يرى أنه صادق مث وجده كاذبا فعليه الكفارة

أقسمت باهلل فإن كان  :سم فليس بيمني فإن قالأق :وقول الرجل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
يعين حلفت قدميا ميينا باهلل فليست بيمني حادثة وإمنا هو خرب عن ميني ماضية وإن أراد هبا ميينا فهي 

أقسم باهلل فإن أراد هبا إيقاع ميني فهي ميني وإن أراد هبا موعدا أنه سيقسم باهلل  :وإن قال .ميني
لعمر اهلل فإن أراد اليمني  :سأحلف أو سوف أحلف وإن قال :قولهفليست بيمني وإمنا ذلك ك

 .لعمري إمنا هو حلقي :فهي ميني وإن مل يرد اليمني فليست بيمني ألهنا حتتمل غري اليمني ألن قوله



 .وحق اهلل وعظمة اهلل وجالل اهلل وقدرة اهلل يريد هبذا كله اليمني أو ال نية له فهي ميني :فإن قال

  وإن مل يرد
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وحق اهلل واجب على كل مسلم وقدرة اهلل ماضية عليه ال  :ألنه حيتمل .هبا اليمني فليست بيمني  
باهلل أو تاهلل يف ميني فهو  :وذا قال .أنه ميني وإمنا يكون ميينا بأن ال ينوي شيئا أو بأن ينوي ميينا
اهلل ألفعلن كذا وكذا مل يكن ميينا إال بأن و :كما وصفت إن نوى بيمينا أو مل تكن له نية وإن قال
أشهد باهلل فإن نوى اليمني فهي  :وإذا قال .ينوي ميينا ألن هذا ابتداء كالم ال ميني إال بأن ينويه

 :وإذا قال .أشهد باهلل حيتمل أشهد بأمر اهلل :ألن قوله .ميني وإن مل ينو ميينا فليست بيمني

أعزم باهلل وال نية له فليست بيمني ألن  :ولو قال .فال شيء عليهأشهد مل يكن ميينا وإن نوى ميينا 
واستيالفه لااحبه ال  .أعزم باهلل إمنا هي أعزم بقدرة اهلل أو أعزم بعون اهلل على كذا وكذا :قوله

أسألك باهلل أو أقسم عليك باهلل أو أعزم عليك باهلل فإن أراد املستحلف  :ميينه هو مثل قولك للرجل
أعزم باهلل أو أقسم باهلل أو أسألك  :ا فهو ميني ألن مل يرد به ميينا فال شيء عليه فإن أراد بقولههبذا ميين

على عهد اهلل  :وإذا قال .وكذلك إن تكلم هبا وإن مل ينو فال شيء عليه .باهلل ميينا فهي ميني
و تكلم هبا ال ينوي وميثاقه وكفالته مث حنث فليس بيمني إال أن ينوي هبا ميينا وكذلك ليست بيمني ل

أن هلل عليه عهدا أن يؤدي فرائضه وكذلك هلل عليه ميثاق بذلك  :فليس بيمني بشيء من قبل .ميينا
  .وأمانة بذلك وكذلك الذمة والكفالة

  

 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  

  

 مع سقوط املعدود أو  (شوالست من )سقوط اهلاء يف  :وقال شيينا ابو حممد الدمياطي  

  

 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفايح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   



  

 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  

  

 بست من شوال  انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان .غري صحيح وال فايح  

  

 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   

  

 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   

  

  .احلديث  

  

 يتربان بأنفسهن أربعة ) :له تعاىلوذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قو  

  

  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  

  

 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   

  

 فته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذ  
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 االستثناء يف اليمني  

واهلل ال أفعل كذا وكذا إن شاء اهلل أنه  :فإنا نقول يف الذي يقول :قيل للشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وإمنا قال ذلك  .إن كان أراد بذلك الثنيا فال ميني عليه وال كفارة إن فعل وإن مل يرد بذلك الثنيا



وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهلل  أو قال ذلك سهوا أو   :لقول اهلل عز وجل
وأنه إن حلف فلما فرغ  .استهتارا فإنه ال ثنيا وعليه الكفارة إن حنث وهو قول مالك رمحه اهلل تعاىل

ني فإنه إن من ميينه نسق الثنيا هبا أو تدارك اليمني باالستثناء بعد انقضاء ميينه ومل يال االستثناء باليم
قال الشافعي رمحه  .كان نسقا هبا تباعا فذلك له استثناء وإن كان بني ذلك صمات فال استثناء له

واهلل أحلف بيمني ما كانت بطالق أو عتاق أو غريه أو أوجب على نفسه  :من قال :اهلل تعاىل
 .مني وإن حنثإن شاء اهلل موصوال بكالمه فقد استثىن ومل يقع على شيء من الي :شيئا مث قال

والوصل أن يكون كالمه نسقا وإن كان بينه سكتة كسكتة الرجل بني الكالم للتذكر أو العي أو 
وإمنا القطع أن حيلف مث يأخذ يف  .مث وصل االستثناء فهو موصول .النفس أو انقطاع الاوت

فإذا  .طعاكالم ليس من اليمني من أمر أو هني أو غريه أو يسكت السكات الذي يبني أنه يكون ق
واهلل ألفعلن كذا وكذا إال أن يشاء فالن فله  :فإن حلف فقال .قطع مث استثىن مل يكن له االستثناء

ال أفعل كذا  :وإن قال .أن يفعل ذلك الشيء حىت يشاء فالن فإن مات أو خرس أو غاب مل يفعل
ات فالن أو خرس مل وكذا إال أن يشاء فالن فليس له أن يفعل ذلك الشيء إال أن يشاء فالن فإن م

وإن حلف  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يكن له أن يفعل ذلك الشيء حىت يعلم أن فالنا شاء
وإن مات فالن أو خرس  .واهلل ألفعلن كذا وكذا إال أن يشاء فالن مل حينث إن شاء فالن :فقال

ولو  .ث مشيئة فالنأو غاب عنا معىن فالن حىت ميضي وقت ميينه حنث ألنه إمنا خيرجه من احلن
واهلل ال أفعل كذا وكذا إال أن يشاء فالن مل يفعل حىت يشاء فالن وإن  :كانت املسألة حباهلا فقال

غاب عنا معىن فالن فلم نعرف شاء أو مل يشأ مل يفعل فإن فعله مل أحنثه من قبل أنه ميكن أن يكون 
  .فالن شاء

اليمني اليت ال كفارة فيها وإن حنث فيها صاحبها أهنا إن  :فإنا نقول :قيل للشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وجه يعذر فيه صاحبه ويرجى له أن ال يكون عليه فيها إمث ألنه مل  :ميني واحدة إال أن هلا وجهني

 يعقد فيها على إمث وال كذب وهو أن حيلف باهلل على األمر لقد كان ومل يكن فإذا كان 
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ال   :لمه فذلك اللغو الذي وضع اهلل تعاىل فيه املؤنة عن العباد وقالذلك جهده ومبلغ ع  
أنه إن حلف عامدا  :يؤاخذكم اهلل باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان  والوجه الثاين

للكذب استيفافا باليمني باهلل كاذبا فهذا الوجه الثاين الذي ليست فيه كفارة ألن الذي يعرض من 
  .تقرب إىل اهلل مبا استطعت من خري :عظم من أن يكون فيه كفارة وإنه ليقال لهذلك أ

ذهبت أنا وعبيد بن عمري  :حدثنا عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء قال :أخربنا سفيان قال 
ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أميانكم    :إىل عائشة وهي معتكفة يف ثبري فسألناها عن قول اهلل عز وجل

ولغو اليمني كما قالت عائشة رضي  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .هو ال واهلل وبلى واهلل :قلت
وذلك إذا كان على  .وبلى واهلل .ال واهلل :قول الرجل .واهلل تعاىل أعلم .اهلل تعاىل عنها

ن ال اللجاج والغضب والعجلة ال يعقد على ما حلف عليه وعقد اليمني أن يثبتها على الشيء بعينه أ
يفعل الشيء فيفعله أو ليفعلنه فال يفعله أو لقد كان وما كان فهذا آمث وعليه الكفارة ملا وصفت من أن 

وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما    :اهلل عز وجل قد جعل الكفارات يف عمد املأمث فقال تعاىل
وإهنم ليقولون   :الظهاروال تقتلوا الايد وأنتم حرم  إىل  بالغ الكعبة  ومثل قوله يف   :وقال

ومثل ما وصفت من سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه  .منكرا من القول وزورا  مث أمر فيه بالكفارة
  .  من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه  :قال

  

 ID ' '   سيقولون ثالثة ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل
 رابعهم كلبهم ويقولون 

  

 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  

  

  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  

  

 ات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية فاملعدود يف هذه اآلي (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  



  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  

  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  

  

  .وال يكاد يقدر عليه  

  

 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :قال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلمو  

  

 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   

  

حذفها فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء و (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول
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 الكفارة قبل احلنث وبعده  

فمن حلف على شيء فأراد أن حينث فأحب إيل لو مل يكفر حىت  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ه وإن كفر باوم قبل احلنث مل جيز عن .وإن كفر قبل احلنث بإطعام رجوت أن جيزي عنه .حينث

وذلك أنا نزعم أن هلل تبارك وتعاىل حقا على العباد يف أنفسهم وأمواهلم فاحلق الذي يف أمواهلم إذا 
وأصل ذلك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل  .قدموه قبل حمله أجزأهم

يت يف األموال قياسا أن يدخل وأن املسلمني قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر فجعلنا احلقوق ال
فأما األعمال اليت على األبدان فال جتزي إال بعد مواقيتها كالاالة اليت ال جتزي إال بعد  .على هذا



الوقت والاوم ال جيزي إال يف الوقت أو قضاء بعد الوقت احلج الذي ال جيزي العبد وال الاغري من 
 حجة اإلسالم ألهنما حجا قبل أن جيب 

 أته إن تزوج عليها من حلف بطالق امر 

أنت طالق إن تزوجت عليك فطلقها تطليقة ميلك  :ومن قال المرأته :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أنت  :وإذا قال الرجل المرأته .الرجعة مث تزوج عليها يف العدة طلقت باحلنث والطالق الذي أوقع
زوجته ومل يتزوج عليها فهي  طالق ثالثا إن مل أتزوج عليك فسمى وقتا فإن جاء ذلك الوقت وهي

ولو أنه طلقها واحدة أو اثنتني مث جاء ذلك الوقت وهي يف عدهتا وقعت عليها التطليقة  .طالق ثالثا
أنت طالق ثالثا إن مل أتزوج عليك فهذا على األبد  :الثالثة وإن مل يوقت وكانت املسألة حباهلا فقال

وما تزوج عليها من امرأة تشبهها أو ال تشبهها  .ال حينث حىت ميوت أو متوت قبل أن يتزوج عليها
فأما تزويج  .خرج هبا من احلنث دخل هبا أو مل يدخل وال خيرجه من احلنث إال تزويج صحيح يثبت

فاسد فليس بنكاح خيرجه من احلنث وإن ماتت مل يرثها وإن مات هو ورثته مل ترثه يف قول من يورث 
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل بعد ال ترث املبتوتة وهو قول ابن  .املبتوتة إذا وقع الطالق يف املرض

وذلك أهنم أمجعوا أن اهلل عز وجل إمنا ورث  .صار الشافعي إىل قول ابن الزبري :الزبري قال الربيع
الزوجات من األزواج وأنه إن آىل من املبتوتة فال يكون عليه إيالء وإن ظاهر فال ظهار عليه وإن قذفها 

ه أن يالعن ومل يربأ من احلد وإن ماتت مل يرثها فلما زعموا أهنا خارجة يف هذه األشياء من مل يكن ل
  .معاين األزواج وإمنا ورث اهلل تعاىل الزوجات مل نورثها واهلل تعاىل املوفق

  

 ID ' '    صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن
 العرب وال 
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 اإلطعام يف الكفارات يف البلدان كلها  

وجيزي يف كفارة اليمني مد مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم من حنطة  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة أو األرز أو التمر أو الزبيب  .وال جيزىء أن يكون دقيقا وال سويقا

جيزىء هذا أن  :وإمنا قلنا .واحد من هذا مد مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم أجزأ من كل جنس
النيب صلى اهلل عليه وسلم أتى بعرق متر فدفعه إىل رجل وأمره أن يطعمه ستني مسكينا والعرق فيما 

فقد قال سعيد بن  :فإن قال قائل .يقدر مخسة عشر صاعا وذلك ستون مدا فلكل مسكني مد
فأكثر  : صلى اهلل عليه وسلم بعرق فيه مخسة عشر صاعا أو عشرون صاعا قيلأتى النيب :املسيب

كان  :أو ثلث وإمنا شك أدخله ابن املسيب والعرق كما وصفت .ما قال ابن املسيب مد وربع
ما  .يقدر على مخسة عشر صاعا والكفارات باملدينة وبنجد ومار والقريوان والبلدان كلها سواء

العباد فرضني يف شيء واحد قط وال جيزىء يف ذلك إال مكيلة الطعام وما أرى فرض اهلل عز وجل على 
أن جيزيهم دراهم وإن كان أكثر من قيمة الطعام وما يقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد 

وإن مل يكن ألهل بلد قوت من طعام سوى اللحم أدوا مدا مما يقتات  .وجيزىء أهل البادية مد أقط
ويعطي الكفارات والزكاة كل من ال تلزمه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ن إليهمأقرب البلدا

من عدا الوالد والولد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة فهم أحق هبا من غريهم  :نفقته من قرابته وهم
وليس له إذا كفر بإطعام أن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وإن كان ينفق عليهم متطوعا أعطاهم

طعم أقل من عشرة وإن أطعم تسعة وكسا واحدا كان عليه أن يطعم عاشرا أو يكسو تسعة ألنه إمنا ي
جعل له أن يطعم عشرة أو يكسوهم وهو ال جيزئه أن يكسو تسعة ويطعم واحدا ألنه حينئذ ال أطعم 

ان ولو أن رجال كانت عليه ثالثة أمي :صلى اهلل عليه وسلم رمحه اهلل تعاىل .عشرة وال كساهم
خمتلفة فحنث فيها فأعتق وأطعم وكسا ينوي الكفارة وال ينوي عن أيها العتق وال عن أيها اإلطعام وال 

وما مل  .وأيها شاء أن يكون عتقا أو إطعاما أو كسوة كان .عن أيها الكسوة أجزأه بنية الكفارة
ونواه عن أي الكفارات فإن أعتق وكسا وأطعم ومل يستكمل اإلطعام أكمله  .يشأ فالنية األوىل جتزيه

ولو كانت املسألة حباهلا فكسا وأعتق وأطعم ومل ينو الكفارة مث أراد أن ينوي كفارة مل تكن  .شاء
كفارة ال جتزئه حىت يقدم النية قبل الكفارة أو تكون معها وأما ما كان عمله قبل النية فهو تطوع ال 

 ا أمر وإذ :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .جيزيه من الكفارة
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الرجل الرجل أن يكفر عنه من مال املأمور أو استأذن الرجل الرجل أن يكفر عنه من ماله فأذن له   
 .ألن دفعه إياها إىل املساكني بأمره كقبض وكيله هلبة .أجزأت عنه الكفارة وهذه هبة مقبوضة

بضه ما وهب له ووالؤه للمعتق عنه أعتق عين فهي هبة فإعتاقه عنه كق :وكذلك إن قال .وهبها له
كما لو اشتراه فلم يقبضه حىت أعتقه كان العتق  .ألنه قد ملكه قبل العتق وكان العتق مثل القبض

ولو أن رجال تطوع فكفر عن رجل بإطعام أو كسوة أو عتق ومل يتقدم يف ذلك أمر من  .مثل القبض
وكذلك  .ق ملا ميلك ما مل يهب لغريه فيقبلهاحلالف مل جيرعنه وكان العتق عن نفسه ألنه هو املعت

ولو  .الرجل يعتق عن أبويه بعد املوت فالوالء له إذا مل يكن ذلك بوصية منهما وال شيء من أمواهلما
أن رجال صام عن رجل بأمره مل جيزه الاوم عنه وذلك أنه ال يعمل أحد عن أحد عمل األبدان ألن 

يعمل غريها ليس احلج والعمرة باخلرب الذي جاء عن النيب صلى  األبدان تعبدت بعمل فال جيزى عنها أن
  .اهلل عليه وسلم وبأن فيهما نفقة وأن اهلل فرضهما على من وجد إليهما السبيل والسبيل باملال

  

 من ال يطعم من الكفارات  

  .اجاال جيزىء أن يطعم يف كفارات األميان إال حرا مسلما حمت :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 

فإن أطعم منها ذميا حمتاجا أو حرا مسلما غري حمتاج أو عبد رجل حمتاج مل جيزه ذلك وكان حكمه  
وهكذا لو أطعم غنيا وهو ال يعلم مث علم غناه كان عليه أن  .حكم من مل يفعل شيئا وعليه أن يعيد

ومن كان له  :عاىلقال الشافعي رمحه اهلل ت .وهكذا لو أطعم من تلزمه نفقته مث علم أعاد .يعيد
مسكني ال يستغين عنه هو وأهله وخادم أعطي من كفارة اليمني والادقة والزكاة ولو كان له مسكن 

  .يفضل عن حاجته وحاجة أهله الفضل الذي يكون مبثله غنيا مل يعط

  

 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  

  



 احلذف كما حكاه  -مها عن العرب والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغري  

  

 الكسائي وأما التاريح بالوجهني عن العرب فميالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   

  

 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تاريح بنقله نعم  

  

  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  

  

 عضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله وطعن ب  

  

   

 

 2510 :صفحة 

 

   

 ما جيزي من الكسوة يف الكفارات  

عمامة  :وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ولو أن  .ة ألن ذلك كله يقع عليه اسم كسوةأو سراويل أو إزار أو مقنعة وغري ذلك للرجل واملرأ

رجال أراد أن يستدل مبا جتوز فيه الاالة من الكسوة على كسوة املساكني جاز لغريه أن يستدل مبا 
 .يكفيه يف الشتاء أو يف الايف أو يف السفر من الكسوة ولكن ال جيوز االستدالل عليه بشيء من هذا

يكسو رجاال ونساء وكذلك يكسو الابيان وإن كسا غنيا وهو  وإذا أطلقه اهلل فهو مطلق وال بأس أن
  .ال يعلم رأيت عليه أن يعيد الكسوة

ولو أعتق يف كفارة اليمني أو يف شيء وجب عليه العتق مل جيزه إال  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
اإلميان على  وأقل ما يقع به اسم .ويعتق فيها األسود واألمحر والسوداء واحلمراء .رقبة مؤمنة

وجيزي فيه الاغري إذا كان أبواه أو  .العجمي أن ياف اإلميان إذا أمر بافته مث يكون به مؤمنا
وجيزي يف الكفارات ولد الزنا وكذلك كل يف نقص بعيب  .أحدمها مؤمنا ألن حكمهم حكم اإلميان



ليت ال تضر بالعمل العرج اخلفيف والعور وشلل اخلنار والعيوب ا :ال يضر بالعمل ضررا بينا مثل
وجيزي فيه العرج اخلفيف وال جيزي املقعد وال األعمى وال أشل الرجل يابسها وال اليدين  .ضررا بينا
وجيزي األصم واخلاي اجملبوب وغري اجملبوب وجيزي املريض الذي ليس به مرض زمانة  .يابسهما
ا كانت اجلارية حامال من وإذ :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .الفاجل والسل وما أشبهه :مثل

وإمنا ال جتزي يف قول من ال يبيع أم الولد  .زوجها مث اشتراها زوجها فأعتقها يف كفارة أجزأت عنه
إذا ولدت بعد شرائه إياها ووضعها لستة أشهر فااعدا ألهنا تكون بذلك أم ولد فأما ما كان قبل ذلك 

ة فأراد أن يشتري رقبة تعتق عليه إذا ملكها ومن كانت عليه رقبة واجب :قال .فال تكون به أم ولد
وال يعتق عليه إال اآلباء وإن  .وما كان جيوز له أن ميلكه حبال أجزأ عنه .بغري عتق فال جتزي عنه

وسواء من قبل البنات والبنني ألن كلهم ولد  .بعدوا والبنون وإن سفلوا والدون كلهم أو مولودون
ومن اشترى رقبة بشرط عتقها مل جتز عنه من رقبة واجبة  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ووالد
وجيزي املدبر يف الرقاب الواجبة وال جيزي عنه املكاتب حىت يعجز فيعود رقيقا فيعتقه  :قال .عليه

  .بعد العجز

ومن اشترى عبدا فأعتقه وهو ممن ال جيزي  .وجيزي املعتق إىل سنني وهو يف أضعف من حال املدبر 
 فإن كان الذي باعه دلس له بعيب  .لواجبة فالعتق ماض ويعود لرقبة تامةيف الرقاب ا

   

 

 2511 :صفحة 

 

عاد عليه فأخذ منه قيمة ما بينه صحيحا ومعيبا من الثمن وإن كان معيبا عيبا جيزي مثله يف الرقاب   
يه أن يتادق الواجبة أجزأ عنه وعاد على صاحبه الذي باعه بقيمة ما بني العيب والاحة ومل يكن عل

  .بقيمة العيب إذا أخذه من البائع وهو مال من ماله

  

 الايام يف كفارات األميان  

كل من وجب عليه صوم ليس مبشروط يف كتاب اهلل عز وجل أن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أيام  فعدة من  :يكون متتابعا أجزأه أن يكون متفرقا قياسا على قول اهلل عز وجل يف قضاء رمضان



وإذا كان الاوم متتابعا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أن يأيت بعدد صوم ال والء :أخر  والعدة
  .فأفطر فيه الاائم والاائمة من عذر وغري عذر استأنفا الايام إال احلائض فإهنا ال تستأنف

ة أو العتق من كان اإلطعام أو الكسو :والذي جيب عليه من الكفارة :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
غنيا له أن يأخذ من الادقة شيئا فأما من كان له أن يأخذ من الادقة فله أن ياوم وليس عليه أن 

وإن كان غنيا وكان ماله غائبأ عنه مل يكن له أن يكفر باوم  .يتادق وال يعتق فإن فعل أجزأ عنه
  .حىت حيضره ماله أو يذهب املال إال بإطعام أو كسوة أو عتق

  

 ID ' '   ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها: 

 أنه ملا ثبت 

  

 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  

  

 يل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليا  

  

 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  

  

 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الاوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   

  

 هلا أم مل ترد واقتار فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع   

  

  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  

  

 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فايح :ونقل أبو حيان أنه يقال  

  

 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   

  



 تذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف الليايل فيضعف ال  

  

 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فايحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   

  

 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عافور فإن  :أفاح هذا إن ثبت  
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 من حنث معسرا مث أيسر أو حنث موسرا مث أعسر  

وإذا حنث الرجل موسرا مث أعسر مل يكن له أن ياوم وال أرى الاوم  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
 .وإمنا أنظر يف هذا إىل الوقت الذي حينث فيه .جيزي عنه وأمرته احتياطا أن ياوم فإذا أيسر كفر

 أيسر أحببت له أن يكفر وال ياوم من قبل أنه مل يكفر حىت ولو أنه حنث معسرا مث مل يام حىت
وللشافعي قول  :قال الربيع .وإن صام ومل يكفر أجزأ عنه ألنه حكمه حني حنث الايام .أيسر
أنه إمنا ينظر إىل الكفارة يوم يكفر فإذا كان معسرا كان له أن ياوم وإن كان موسرا كان  :آخر

كفارة اليمني وال يف شيء وجب عليه من الاوم بإجياب يوم من  وال ياام يف :عليه أن يعتق قال
يوم الفطر واألضحى وأيام التشريق وصيام ما سواها  :رمضان وال يوم ال يالح صومه متطوعا مثل

  .من األيام

ويفسد صوم التطوع وصوم رمضان وصوم الكفارة والنذر ما أفسد  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ومن أكل أو شرب  .فمن أكل فيها أو شرب ناسيا فال قضاء عليه .بني ذلكالاوم وال خالف 

عامدا أفسد الاوم عليه ال خيتلف إال يف وجوب الكفارة على من جامع يف رمضان وسقوطها عمن 
فإذا كان الاوم متتابعا فأفطر فيه الاائم من عذر وغري عذر  .جامع يف صوم غريه تطوعا أو واجبا

  .لايام إال احلائض فإهنا ال تستأنفوالاائمة استأنفا ا

  



 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  

  

 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيينا ابو حممد الدمياطي  

  

 ة مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفايح وورد يف بعض الطرق املتقدم (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  

 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  

  

 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فايح  

  

 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   

  

 املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سقوط   

  

  .احلديث  

  

 يتربان بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  

  

  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  

  

 لليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة هذا كله يف األيام وا  
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 الوصية بكفارة األميان وبالزكاة ومن تادق بكفارة مث اشتراها  

ومن لزمه حق للمساكني يف زكاة مال أو لزمه حج أو لزمته كفارة  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فإن  .رأس املال حيا  به ديون الناس وخيرج عنه يف ذلك أقل ما يكفي يف مثلهميني فذلك كله من 

أوصى بعتق يف كفارة ومل يكن يف رأس املال إال الطعام فإن محل ثلثه العتق أعتق عنه من الثلث وإن مل 
قال الشافعي  .حيمله أطعم عنه من رأس املال وإذا أعتق عنه من الثلث مل يطعم عنه من رأس املال

وإذا كفر الرجل بالطعام أو بالكسوة مث اشترى ذلك فدفعه إىل أهله مث اشتراه منهم  :محه اهلل تعاىلر
 :فرة ميني العبد قال الشافعي رمحه اهلل تعاىلM0 .فالبيع جائزة ولو تنزه عن ذلك كان أحب إيل

فه حرا وكان يف وإن كان نافه عبدا ونا .وإذا حنث العبد فال جيزيه إال الاوم ألنه ال ميلك شيئا
فإن مل يكن يف  .يديه مال لنفسه مل جيزه الايام وكان عليه أن يكفر مما يف يديه من املال مما يايبه

وإذا حنث العبد مث عتق وكفر كفارة حر  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يديه مال لنفسه صام
  .كمه حكم الايامولو صام أجزأ عنه ألنه يوم حنث كان ح .أجزأت عنه ألنه حينئذ مالك

  

 ID ' '    القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو
 حذفته قال 

  

سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
 ويقولون 

  

 ما يكون م ) :وقال تعاىل (م كلبهممخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنه  

  

  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  

  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  

  :امسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخل  



  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  

  

  .وال يكاد يقدر عليه  

  

 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  

  

 ب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العر  

  

فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول

  

 راء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الف  
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 من نذر أن ميشي إيل بيت اهلل عز وجل  

ومن نذر تربرا أن ميشي إىل بيت اهلل احلرام لزمه أن ميشي إن قدر على  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
  .ا نذراملشي وإن مل يقدر ركب وأهراق دما احتياطا ألنه مل يأت مبا نذر كم

والقياس أن ال يكون عليه دم من تبل أنه إذا مل يطق شيئا سقط عنه كمن ال يطيق القيام يف الاالة  
وإمنا فرقنا بني احلج والعمرة  .فيسقط عنه ويالي قاعدا وال يطيق القعود فيالي مضطجعا

الة إال أن الناس أصلحوا أمر احلج بالايام والادقة والنسك ومل يالحوا أمر الا :والاالة
وال ميش أحد إىل بيت اهلل إال حاجا أو معتمرا ال  :صلى اهلل عليه وسلم رمحه اهلل تعاىل .بالاالة



أنه إذا حلف أن ميشي إىل بيت اهلل  :وللشافعي رمحه اهلل تعاىل قول آخر :بد له منه قال الربيع
ومسعت الشافعي أفىت  :احلرام فحنث فكفارة ميني جتزيه من ذلك إن أراد بذلك اليمني قال الربيع

ومن  :قال .هذا هو قول من هو خري مين :هذا قولك يا أبا عبد اهلل فقال :بذلك رجال فقال
ومن حلف باملشي إىل بيت اهلل ففيها  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عطاء بن أيب رباح :هو قال
أو حج أو عمرة  أحدمها معقول معىن قول عطاء أن كل من حلف بشيء من النسك صوم :قوالن

ومذهبه أن أعمال الرب هلل ال  .فكفارته كفارة ميني إذا حنث وال يكون عليه حج وال عمرة وال صوم
فأما على غلق األميان فال يكون تربرا  .تكون إال بفرض يؤديه من فرض اهلل عليه أو تربرا يريد اهلل به

 .شي كما يكون عليه إذا نذره متربراعليه امل :وقد قال غري عطاء .وإمنا يعمل التربر لغري الغلق

هلل علي إن شفى اهلل فالنا أو قدم فالن من سفره  :والتربر أن يقول :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
إن مل أقضك حقك  :فأما إذا قال .أن أحج له نذرا فهو التربر :أو قضي عين دينا أو كان كذا

وأصل معقول قول عطاء يف  .ال من معاين النذور فعلي املشي إىل بيت اهلل فهذا من معاين األميان
أنه يذهب إىل أن من نذر نذرا يف معاية اهلل مل يكن عليه قضاء وال كفارة  :معاين النذور من هذا
هلل علي إن شفاين أو شفى فالنا أن أحنر ابين أو أن أفعل كذا  :وذلك أن يقول .فهذا يوافق السنة

وإمنا أبطل اهلل عز  .فمن قال هذا فال شيء عليه فيه ويف السائبة من األمر الذي ال حيل له أن يفعله
وجل النذر يف البحرية والسائبة ألهنا معاية ومل يذكر يف ذلك كفارة وكان فيه داللة على أن من نذر 

أخربنا  :معاية هلل عز وجل أن ال يفي وال كفارة عليه وبذلك جاءت السنة أخربنا الربيع قال
 نا مالك عن طلحة بن عبد امللك األيلي عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهلل أخرب :الشافعي قال
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من نذر أن يطيع اهلل فليطعه ومن نذر أن يعاي   :تعاىل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  
 :حاني قالاهلل فال يعاه  أخربنا سفيان عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن 

كانت بنو عقيل حلفاء لثقيف يف اجلاهلية وكانت ثقيف قد أسرت رجلني من املسلمني مث إن املسلمني 



 .أسروا رجال من بين عقيل ومعه ناقة له وكانت ناقته قد سبقت احلاج يف اجلاهلية كذا وكذا مرة

متنع من حوض تشرع فيه وكانت الناقة إذا سبقت احلاج يف اجلاهلية مل متنع من كأل ترتع فيه ومل 
يا حممد فيم أخذتين وأخذت سابقة احلاج فقال النيب  :فأتى به النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :قال

وحبس حيث مير به النيب صلى اهلل عليه  :جبريرة حلفائك ثقيف  قال  :صلى اهلل عليه وسلم
مسلم فقال النيب صلى اهلل عليه  يا حممد إين :وسلم فمر به النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد ذلك فقال

مث مر به النيب صلى اهلل  :لو قلتها وأنت متلك أمرك كنت قد أفلحت كل الفالح  قال  :وسلم
يا حممد إين جائع فأطعمين وظمآن فاسقين فقال النيب صلى اهلل عليه  :عليه وسلم مرة أخرى فقال

له ففادى به الرجلني اللذين أسرت تلك حاجتك  مث إن النيب صلى اهلل عليه وسلم بدا   :وسلم
مث إنه أغار على املدينة عدو فأخذوا سرح النيب صلى اهلل عليه وسلم فوجدوا  .ثقيف وأمسك الناقة
وقد كانت عندهم امرأة من املسلمني قد أسروها وكانوا يرحيون النعم عشاء فجاءت  :الناقة فيها قال

بعري إال رغا حىت انتهت إليها فلم ترغ فاستوت عليها  املرأة ذات ليلة إىل النعم فجعلت ال جتيء إىل
إين نذرت إن اهلل أجناين عليها  :العضباء العضباء فقالت املرأة :فنجت فلما قدمت املدينة قال الناس

بئسما جزيتيها ال وفاء لنذر يف معاية اهلل وال   :أن أحنرها فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أخربنا عبد الوهاب عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن   فيما ال ميلك ابن آدم

فأخذ النيب صلى اهلل عليه وسلم ناقته ومل يأمرها أن تنحر  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .حاني
إن من نذر تربرا أن ينحر مال غريه فهذا نذر فيما  :وكذلك نقول :مثلها أو تنحرها وال تكفر قال

سقط النذر  :لنذر ساقط عنه وبذلك نقول قياسا على من نذر ما ال يطيق أن يعمله حبالال ميلك فا
وإذا نذر  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عنه ألنه ال ميلك أن يعمله فهو كما ال ميلك مما سواه

هذا وإذا نذر أن  .الرجل أن حيج ماشيا مشى حىت حيل له النساء مث ركب بعد وذلك كمال حج
ماشيا مشى حىت يطوف بالبيت ويسعى بني الافا واملروة وحيلق أو يقار وذلك كمال عمرة يعتمر 
 وإذا نذر أن حيج ماشيا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .هذا
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كما  .فمشى ففاته احلج فطاف بالبيت وسعى بني الافا واملروة ماشيا حل وعليه حج قابل ماشيا  
أال ترى أن حكمه لو كان متطوعا باحلج أو ناذرا له أو  .ل إذا فاته هذا احلجيكون عليه حج قاب

  .كانت عليه حجة اإلسالم أو عمرته أن ال جيزىء هذا احلج من حج وال عمرة

فإذا كان حكمه أن يسقط وال جيزىء من حج وال عمرة فكيف ال يسقط املشي الذي إمنا هو هيئة يف  
وإذا نذر الرجل أن حيج أو نذر أن يعتمر ومل حيج ومل  :محه اهلل تعاىلقال الشافعي ر .احلج والعمرة

يعتمر فإن كان نذر ذلك ماشيا فال ميش ألهنما مجيعا حجة اإلسالم وعمرته فإن مشى حجة اإلسالم 
من قبل أن أول ما يعمل الرجل من حج وعمرة إذا مل يعتمر  :وعمرته وعليه أن حيج ويعتمر ماشيا

وإن مل ينو حجة اإلسالم ونوى به نذرا أو حجا عن غريه أو تطوعا  .جة اإلسالموحيج فإمنا هو ح
قال   .فهو كله حجة اإلسالم وعمرته وعليه أن يعود لنذره فيوفيه كما نذر ماشيا أو غري ماش

هذا إذا كان املشي ال يضر مبن ميشي فإذا كان مضرا به فريكب وال شيء عليه على مثل ما  :الربيع  
 صلى اهلل عليه وسلم أبا إسرائيل أن يتم صومه ويتنحى عن الشمس فأمره بالذي فيه الرب وال أمر النيب

وكذلك الذي ميشي إذا كان املشي  .يضر به وهناه عن تعذيب نفسه ألنه ال حاجة هلل يف تعذيبه
إن  :ولو أن رجال قال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .تعذيبا له يضر به تركه وال شيء عليه

شفى اهلل فالنا فلله علي أن أمشي مل يكن عليه مشي حىت يكون نوى شيئا يكون مثله برا فإن مل ينو 
ولو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .شيئا فال شيء عليه ألنه ليس يف املشي إىل غري مواضع الرب بر

ه شيء ألنه ليس هلل علي املشي إىل إفريقية أو العراق أو غريمها من البلدان مل يكن علي :نذر فقال
 :طاعة يف املشي إىل شيء من البلدان وإمنا يكون املشي إىل املوضع الذي يرجتى فيه الرب وذلك

وأحب إيل لو نذر أن ميشي إىل مسجد املدينة أن ميشي وإىل مسجد بيت املقدس أن  .املسجد احلرام
املسجد  :إىل ثالثة مساجدال تشد الرحال إال   :ميشي ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

احلرام ومسجدي هذا ومسجد بيت املقدس  وال يبني يل أن أوجب املشي إىل مسجد النيب صلى اهلل 
وذلك أن الرب  .كما يبني يل أن أوجب املشي إىل بيت اهلل احلرام .عليه وسلم ومسجد بيت املقدس

 .ر أن ميشي إىل بيت اهلل وال نية لهوإذا نذ .بإتيان بيت اهلل تعاىل فرض والرب بإتيان هذين نافلة



ألن املساجد بيوت اهلل وهو  .فاالختيار أن ميشي إىل بيت اهلل احلرام وال جيب ذلك عليه إال بأن ينويه
 إذا نذر أن ميشي إىل مسجد مار مل يكن عليه أن 
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هذا كما يؤخذ لآلدميني هذا عمل وليس  .ولو نذر برا أمرناه بالوفاء به ومل جيرب عليه .ميشي إليه  
وإذا نذر الرجل أن ينحر مبكة مل  .فيما بينه وبني اهلل عز وجل ال يلزمه إال بإجيابه على نفسه بعينه

وإن نذر أن ينحر بغريها ليتادق مل جيزه أن ينحر  .جيزه إال أن ينحر مبكة وذلك أن النحر مبكة بر
 النحر يف غريها بر ألنه نذر أن يتادق على مساكني إال حيث نذر أن يتادق وإمنا أوجبته وليس يف

 :ذلك البلد فإذا نذر أن يتادق على مساكني بلد فعليه أن يتادق عليهم قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل

غالمي حر إال أن يبدو يل يف ساعيت هذه أو يف يومي هذا أو أشاء أو يشاء فالن أن  :وإذا قال الرجل
طالق إال أن أشاء أن ال تكون طالقا يف يومي هذا أو يشاء فالن فشاء أو شاء ال يكون حرا أو امرأته 

وإذا قال  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .الذي استثىن مشيئته مل يكن العبد حرا وال املرأة طالقا
أنا أهدي هذه الشاة نذرا أو أمشي نذرا فعليه أن يهديها وعليه أن ميشي إال أن يكون أراد  :الرجل
فإذا نذر الرجل أن يأيت  . سأحدث نذرا أو أين سأهديها فال يلزمه ذلك وهو كما قاله لغري إجيابأين

ولو نذر أن يأيت عرفة أو مرا  .موضعا من احلرم ماشيا أو راكبا فعليه أن يأيت احلرم حاجا أو معتمرا
ومل يسم وقتا فعليه  أو موضعا قريبا من احلرم ليس باحلرم مل يكن عليه شيء ألن هذا نذر الرجل حجا

علي نذر حج إن شاء فالن فليس عليه شيء ولو  :وإن قال .حج حيرم به يف أشهر احلج مىت شاء
وإذا نذر أن  .شاء فالن إمنا النذر ما أريد اهلل عز وجل به ليس على معاين الغلق وال مشيئة غري الناذر

ي متاعا مل جيزه إال أن يهديه أو يتادق وإذا نذر أن يهد .يهدي شيئا من النعم مل جيزه إال أن يهديه
فإن كانت نيته يف هذه أن يعلقه سترا على البيت أو جيعله يف طيب البيت  .به على مساكني احلرم
األرضني والدور باع ذلك فأهدى مثنه  :ولو نذر أن يهدي ما ال حيمل مثل .جعله حيث نوى

وإذا نذر  .ه به أو يوكل به ثقة يلي ذلك لهويلي الذي نذر الادقة بذلك وتعليقه على البيت وتطييب



أن يهدي بدنة مل جيزه فيها إال ثين من اإلبل أو ثنية وسواء يف ذلك الذكر واألنثى واخلاي وأكثرها مثنا 
وإذا مل جيد بدنة أهدى بقرة ثنية فااعدا وإذا مل جيد بقرة أهدى سبعا من الغنم ثنيا  .أحب إيل

اعدا إن كن ضأنا وإن كانت نيته على بدنة من اإلبل دون البقر فااعدا إن كن معزى أو جذعا فا
وإذا نذر الرجل هديا ومل يسم اهلدي ومل ينو  .فال جيزيه أن يهدي مكاهنا من البقر والغنم إال بقيمتها

 .وما أهدى من مد حنطة أو ما فوقه أجزأه ألن كل هذا هدي .شيئا فأحب إيل أن يهدي شاة

 وإذا نذر أن يهدي هديا 
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قال  .ونوى به هبمة جديا رضيعا أهداه إمنا معىن اهلدي هدية وكل هذا يقع عليه اسم هدي  
وإذا نذر أن يهدي شاة عوراء أو عمياء أو عرجاء أو ما ال جيوز أضحية  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

  :اهلل عز وجلأال ترى إىل قول  .ولو أهدى تاما كان أحب إيل ألن كل هذا هدي .أهداه

ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم حيكم به ذوا عدل منكم هديا  فقد يقتل الايد 
أو ال ترى أنه يقتل اجلراد والعافور ومها من الايد  .وهو صغري وأعرج وأعمى وإمنا جيزيه مبثله

وإذا قال  .ىل هذا كله هدياوقد مسى اهلل تعا .فيجزي اجلرادة بتمرة والعافور بقيمته ولعله قبضة
وإذا نذر الرجل بدنة مل جتزئه إال مبكة  .شايت هذه هدي إىل احلرم أو بقعة من احلرم أهدي :الرجل

وإذا نذر الرجل عدد صوم صامه إن شاء متفرقا وإن  .فإذا مسى موضعا من األرض ينحرها فيه أجزأته
صيام أشهر فما صام منها باألهلة صامه عددا  وإذا نذر :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .شاء متتابعا

وإذا  .ما بني اهلاللني إن كان تسعة وعشرين وثالثني فإن صامه بالعدد صام عن كل شهر ثالثني يوما
نذر صيام سنة بعينها صامها كلها إال رمضان فإنه ياومه لرمضان ويوم الفطر ويوم النحر وأيام 

  .التشريق وال قضاء عليه

فإن نذر سنة بغري عينها قضى  .فنذر أن ياوم هذه اإليام مل يكن عليه نذر وال قضاءكما لو قاد  
هلل علي أن أحج عامي هذا فحال بينه وبينه  :وإذا قال .هذه األيام كلها حىت يويف صوم سنة كاملة



وإن حال بينه وبينه مرض أو خطأ عدد أو نسيان أو توان  .عدو أو سلطان حابس فال قضاء عليه
 .إذا زعمت أنه يهل باحلج فيحار بعده فال يكون عليه قضاء كان من نذر حجا بعينه مثله .قضاه

وهكذا إن نذر أن ياوم  .وما زعمت أنه إذا أحار فعليه القضاء أمرته أن يقضيه إن نذره فأحار
 فلم تأمر احملار إذا :فإن قال قائل .سنة بعينها فمرض قضاها إال األيام اليت ليس له أن ياومها

 .آمره به لليروج من اإلحرام وهذا مل حيرم فآمره باهلدي :أحار باهلدي وال تأمر به هذا قلت

وإذا أكل الاائم أو شرب يف رمضان أو نذر أو صوم كفارة أو واجب  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
يعلم أو  وإذا تسحر بعد الفجر وهو ال .بوجه من الوجوه أو تطوع ناسيا فاومه تام وال قضاء عليه

فإن كان صومه متتابعا فعليه أن  .أفطر قبل الليل وهو ال يعلم فليس صائم يف ذلك اليوم وعليه بدله
هلل علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فالن فقدم ليال فليس عليه صوم صبيحة  :وإذا قال .يستأنفه

 ولو قدم الرجل هنارا وقد  .ذلك اليوم ألنه قدم يف الليل ومل يقدم يف النهار وأحب إيل لو صامه

   

 

 2519 :صفحة 

 

وهكذا لو قدم بعد الفجر وهو صائم ذلك اليوم  .أفطر الذي نذر الاوم فعليه قضاء ذلك اليوم  
متطوعا أو مل يأكل فعليه أن يقضيه ألنه نذر والنذر ال جيزيه إىل أن ينوي صيامه قبل الفجر وهذا 

ليه قضاؤه من قبل أنه ال يالح له أن يكون فيه صائما عن وقد حيتمل القياس أن ال يكون ع .احتياط
نذره وإمنا قلنا باالحتياط أن جائزا أن ياام وليس هو كيوم الفطر وإمنا كان عليه صومه بعد مقدم 

ولو أصبح فيه صائما من نذر غري هذا  .عليه قضاؤه وهذا أصح يف القياس من األول :فالن فقلنا
ولو أن فالنا قدم  .د لاومه لنذره وقضائه ويعود لاومه ملقدم فالنأو قضاء رمضان أحببت أن يعو

يوم الفطر أو يوم النحر أو التشريق مل يكن عليه صوم ذلك اليوم وال عليه قضاؤه ألنه ليس يف صوم 
هلل علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فالن  :ولو قال .ذلك اليوم طاعة وال يقضي ما ال طاعة فيه

فإن  .االثنني كان عليه قضاء اليوم الذي قدم فيه فالن وصوم االثنني كلما استقبله أبدا فقدم يوم
تركه فيما يستقبل قضاه إال أن يكون يوم االثنني يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق فال ياومه وال 



كما لو أن رجال نذر أن ياوم  .وكذلك إن كان يف رمضان مل يقضه وصامه من رمضان .يقضيه
وكذلك لو نذر أن ياوم يوم الفطر أو  .صام رمضان بالفريضة ومل يامه بالنذر ومل يقضهرمضان 

وقدم فالن يوم االثنني وقد وجب عليه صوم  .األضحى أو أيام التشريق ولو كانت املسألة حباهلا
وال يشبه هذا شهر رمضان ألن هذا شيء أدخله  .شهرين متتابعني صامهما وقضى كل اثنني فيهما

سه بعد ما أوجب عليه صوم يوم االثنني وشهر رمضان شيء أوجبه اهلل تعاىل ال شيء أدخله على نف
ولو كانت املسألة حباهلا وكان الناذر امرأة فكالرجل وتقضي كل ما مر عليها من  .على نفسه
هلل علي أن أصوم كلما حضت أو أيام حيضيت فليس عليها صوم وال  :وإذا قالت املرأة .حيضتها
وإذا نذر الرجل صوما أو صالة ومل ينو عددا فأقل ما  .هنا ال تكون صائمة وهي حائضقضاء أل

قال  .يلزمه من الاالة ركعتان ومن الاوم يوم ألن هذا أقل ما يكون من الاالة والاوم إال الوتر
جيزيه ركعة واحدة وذلك أنه يروى عن عمر أنه تنفل بركعة وأن رسول  :وفيه قول آخر :الربيع
فلما  :لى اهلل عليه وسلم أوتر بركعة بعد عشر ركعات وأن عثمان أوتر بركعة قال الربيعاهلل ص

 .كانت ركعة صالة ونذر أن يالي صالة ومل ينو عددا فالى ركعة كانت ركعة صالة مبا ذكرنا

  .هلل علي عتق رقبة فأي رقبة أعتق أجزأه :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا قال
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فإنا نقول فيمن  :فيمن حلف على سكىن دار ال يسكنها سئل الشافعي رمحه اهلل تعاىل فقيل له  
أنه يؤمر باخلروج من ساعة حلف وال نرى عليه  :حلف أن ال يسكن هذه الدار وهو فيها ساكن

ذا أقام يوما حنثا يف أقل من يوم وليلة إال أن يكون له نية يف تعجيل اخلروج قبل يوم وليلة فإنه حانث إ
قال الشافعي رمحه اهلل  .نويت أن ال أعجل حىت أجد منزال فيكون ذلك له :أو يقول .وليلة
وإذا حلف الرجل أن ال يسكن الدار وهو فيها ساكن أخذ يف اخلروج مكانه فإن ختلف ساعة  :تعاىل

على محل متاعه ولكنه خيرج منها ببدنه متحوال وال يضره أن يتردد  .وهو ميكنه اخلروج منها حنث
فإنا نقول يف الرجل حيلف أن ال يساكن الرجل  :قال .منها وإخراج أهله ألن ذلك ليس بسكن



ومها يف دار واحدة ليس هلا مقاصري كل بيت يدخله ساكنه أو كانت هلا مقاصري يسكن كل مقاورة 
أو يف  .هامنها ساكنها وكان احلالف مع احمللوف عليه يف بيت منها أو يف مقاورة من مقاصري

حجرة املقاورة دون البيت وصاحبه احمللوف عليه يف البيت أنه خيرج مكانه حني حلف أنه ال يساكنه 
وإن كان  .يف البيت إىل أي بيوت الدار شاء وليس له أن يساكنه يف املقاورة اليت كانت فيها اليمني

بيت واآلخر يف البيت دون معه يف البيت وليس له مقاورة أو له مقاورة أو كان يف مقاورة دون ال
املقاورة أنه إن أقام يف البيت أو يف املقاورة يوما وليلة كان حانثا وإن أقام أقل من ذلك لغري املساكنة 

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .مل يكن عليه حنث إذا خرج إىل أي بيوت الدار ومقاصريها شاء

خيرج منها مكانه أو خيرج  :ملسألة قبلهاوإذا حلف أن ال يساكن الرجل وهو ساكن معه فهي كا
وإن كانا يف بيتني فجعل  .فإن أقاما مجيعا ساعة بعد ما أمكنه أن يتحول عنه حنث .الرجل مكانه

 .بينهما حاجز أو لكل واحد من احلجرتني باب فليست هذه مساكنة وإن كانا يف دار واحدة

ا واحد فأما إذا افترق البيتان واحلجرتان واملساكنة أن يكونا يف بيت أو بيتني حجرهتما ومدخلهم
إذا حلف ال  :وإمنا جوابنا يف هذه األميان كلها :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فليست مساكنة

فإنا  :قال .نية له إمنا خرجت اليمني منه بال نية فأما إذا كانت اليمني بنية فاليمني على ما نوى
فإنا نستحب له أن ينتقل جبميع متاعه وأن ال خيلف شيئا من  إذا نقل أهله وعياله وترك متاعه :نقول
فإن خلف أهله وولده فهو حانث ألنه  .وإن خلف شيئا منه أو خلفه كله فال حنث عليه .متاعه

 قال  .واملساكنة اليت حلف عليها هي املساكنة منه ومن عياله ملن حلف أن ال يساكنه .ساكن بعد
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فإذا  .والنقلة واملساكنة على البدن دون األهل واملال والولد واملتاع :ه اهلل تعاىلالشافعي رمح  
 :ما احلجة قيل :حلف رجل لينتقلن فانتقل ببدنه وترك أهله وولده وماله فقد بر وإن قال قائل

ن أرأيت إذا سافر ببدنه أيقار الاالة ويكون من أهل السفر أو رأيت إذا انقطع إىل مكة ببدنه أيكو
  .نعم :من حاضري املسجد احلرام الذين إن متتعوا مل يكن عليهم دم فإذا قال



فإنا نقول  :قال .فإمنا النقلة واحلكم على البدن ال على مال وال على ولد وال على متاع :قيل 
أنا نراه حانثا ألنه قد لبسه  :فيمن حلف أن ال يلبس هذا الثوب وهو البسه فتركه عليه بعد اليمني

إن حلف ال يركب هذه الدابة وهو عليها فإن نزل مكانه وإال كان  :وكذلك نقول فيه .ميينهبعد 
إذا حلف أن ال يلبس الثوب وهو البسه فمثل املسألتني  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .حانثا

وكذلك إن حلف أن ال يركب دابة وهو  .األوليني إن مل ينزعه من ساعته إذا أمكنه نزعه حنث
فإنا نقول فيمن  :قيل .وهكذا كل شيء من هذا الانف .ا فإن نزل مكانه وإال حنثراكبه

حلف أن ال يسكن بيتا وال نية له وهو من أهل احلضارة فسكن بيتا من بيوت الشعر فإنه إن كان 
أن يكون مسع بقوم اهندم عليهم بيت فعمهم  :ليمينه معىن يستدل عليه باألمر الذي له حلف مثل

يء عليه يف سكناه يف بيت شعر وإن مل يكن له نية حني حلف وإن كان إمنا وجه ميينه أنه ترابه فال ش
إن الشمس حمتجبة وإن السكىن يف السطوح واخلروج من البيوت ماحة ويسرة فحلف أن  :قيل له

وإن حلف الرجل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ال يسكن بيتا فإنا نراه حانثا إن سكن بيت شعر
فأي بيت شعر أو أدم أو خيمة أو ما  .يسكن بيتا وهو من أهل البادية أو أهل القرية وال نية له أن ال

فإنا نقول فيمن حلف أن ال يسكن دار  :قال .وقع عليه اسم بيت أو حجارة أو مدر سكن حنث
وكذلك إن كانت الدار كلها له فسكن منها  .أنه حينث :فالن فسكن دارا بينه وبني رجل آخر

قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا حلف الرجل أن ال يسكن دارا لفالن ومل ينو دارا بعينها  .حنث بيتا
 .فسكن دارا له فيها شرك أكثرها كان له أو أقلها مل حينث وال حينث حىت تكون الدار كلها له خاصة

فالن وآخر معه وإذا حلف أن ال يأكل طعاما اشتراه فالن فاشترى  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
أنكم تقولون فيمن حلف أن ال يأكل من طعام  :وال أقول بقولكم .طعاما وال نية له مل حينث

أنكم حتنثونه إن أكل منه قبل أن يقتسماه  :اشتراه فالن فأكل من طعام اشتراه فالن وآخر معه
 كن عليه وزعمنا وزعمتم أهنما إن اقتسماه فأكل احلالف مما صار للذي مل حيلف عليه مل ي
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من حلف أن ال يسكن  :فإنا نقول :قال .حنث والقول فيها على ما أجبتك يف صدر املسألة  
دار فالن فباعها فالن أنه إن كان عقد ميينه على الدار ألهنا داره ال حينث إن سكنها وهي لغريه وإن 

هذه الدار املزوقة  :صفاهتا مثل قولهكان إمنا عقد ميينه على الدار وجعل تسميته صاحبها صفة من 
وإذا حلف ألن ال يسكن دار  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فذهب تزويقها فأراه حانثا إن سكنها

فالن هذه بعينها وباعها فالن فإن كانت نيته على الدار حنث بأي وجه سكنها وإن ملكها هو وإن 
دار  :لكه وإن مل يكن له نية حنث إذا قالكانت نيته ما كانت لفالن مل حينث إذا خرجت من م

  .فالن هذه

فإنا  :فيمن حلف أن ال يدخل هذه الدار وهذا البيت فغري عن حاله قيل للشافعي رمحه اهلل تعاىل 
لو أن رجال حلف أن ال يدخل هذه الدار فهدمت حىت صارت طريقا أو خربة يذهب الناس  :نقول

ينه سبب يستدل به على شيء من نيته وما أراد يف ميينه محل ما فيها ذاهبني وجائني أنه إن كان يف مي
 .استدل به وإن مل يكن لذلك سبب يستدل به على شيء من نيته فإنا ال نرى عليه حنثا يف دخوهلا

فاهندمت حىت صارت  .وإذا حلف الرجل أن ال يدخل هذه الدار :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
واهلل ال أدخل من باب  :فإنا نقول فيمن قال :قال .ليست بدار طريقا مث دخلها مل حينث ألهنا

وإذا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .هذه الدار فحول باهبا فدخل من باهبا هذا احملدث إنه حانث
حلف الرجل أن ال يدخل من باب هذه الدار وال نية له فحول باهبا إىل موضع آخر فدخل منه مل 

قال الشافعي رمحه اهلل  .نوى من باب هذه الدار يف هذا املوضع مل حينثوإن كانت له نية ف .حينث
فإنا نقول فيمن حلف أن ال يلبس هذا الثوب  :قال .ولو نوى أن ال يدخل الدار حنث :تعاىل

إنا نراه حانثا إال أن تكون له نية يستدل هبا على أنه ال  :وهو قميص فقطعه قباء أو سراويل أو جبة
إذا حلف الرجل أن ال يلبث ثوبا وهو رداء فقطعه  :لشافعي رمحه اهلل تعاىلقال ا .حنث عليه

 .أو حلف أن ال يلبس سراويل فاتزر هبا .قمياا أو اتزر به أو ارتدى به أو قطعه قالنس أو تبابني

أو قمياا فارتدى به فهذا كله لبس وهو حينث يف هذا كله إذا مل تكن له نية فإن كانت له نية مل حينث 
وكذلك إن  .على نيته إن حلف أن ال يلبس القميص كما تلبس القمص فارتدى به مل حينث إال

وإذا حلف الرجل أن ال يلبس  .حلف أن ال يلبس الرداء كما تلبس األردية فلبسه قمياا مل حينث
 ثوب امرأته وقد كانت منت بالثوب عليه أو ثوب رجل من عليه 
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أن ال أنظر إىل سبب ميينه أبدا وإمنا أنظر إىل خمرج اليمني مث أحنث صاحبها أو أبره  فأصل ما أبين عليه  
وذلك أن األسباب متقدمة واألميان حمدثة بعدها فقد حيدث على مثاهلا وعلى خالف  .على خمرجها

أرأيت لو أن رجال قال  .مثاهلا فلما كان هكذا مل أحنثه على سبب ميينه وأحنثه على خمرج ميينه
قد حنلتك داري أو قد وهبتك مايل فحلف ليضربنه أما حينث إن مل يضربه وليس حلفه  :رجلل

فإذا حلف أن ال يلبس هذا الثوب امرأته فوهبته له أو باعته فاشترى  .ليضربنه يشبه سبب ما قال له
يدخل  فإنا نقول فيمن حلف أن ال :قال .بثمنه ثوبا أو انتفع به مل حينث وال حينث أبدا إال بلبسه

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أنه حينث ألنه دخلها من ظهرها :دار فالن فرقى على ظهر بيته

إذا حلف الرجل أن ال يدخل دار فالن فرقى فوقها فلم يدخلها وإمنا دخوله أن يدخل بيتا منها أو 
ليه وإمنا فإنا نقول فيمن حلف أن ال يدخل بيت فالن فدخل بيت فالن احمللوف ع :عرصتها قال

قال الشافعي رمحه اهلل  .أنه حينث ألنه ببيته ما دام ساكنا فيه :فالن ساكن يف ذلك البيت بكراء
وإذا حلف الرجل أن ال يدخل بيت فالن وفالن يف بيت بكراء مل حينث ألنه ليس بيت فالن  :تعاىل

كنا بكراء ولو حلف أن ال يدخل مسكن فالن فدخل عليه مس .إال أن يكون أراد مسكن فالن
فإنا نقول فيمن حلف أن ال يدخل دار فالن  :قال .حنث إال أن يكون نوى مسكنا له ميلكه

فاحتمله إنسان فأدخله قهرا فإنه إن كان غلبه على ذلك ومل يتراخ فال حنث عليه إن كان حني قدر 
 :الربيع قالعلى اخلروج خرج من ساعته فأما إن أقام ولو شاء أن خيرج خرج فإن هذا حانث أخربنا 

إذا حلف أن ال يدخل دار فالن فحمل فأدخلها مل حينث إال  :قال :أخربنا الشافعي رمحه اهلل تعاىل
فإنا نقول فيمن حلف بالطالق أن ال يدخل  :أن يكون هو أمرهم أن يدخلوه تراخى أو مل يتراخ قال

إن كانت عليه يف ميينه بينة إمنا حلفت أن ال أدخلها ونويت شهرا أنا نرى عليه أنه  :دار فالن فقال
قال  .فإنه ال يادق بنيته وإن دخلها حنث وإن كان ال بينة عليه يف ميينه قبل ذلك منه مع ميينه

نويت شهرا  :وإذا حلف الرجل بطالق امرأته أن ال يدخل دار فالن فقال :الشافعي رمحه اهلل تعاىل



فأما يف احلكم فمىت دخلها فهي  .ليمنيأو يوما فهو كذلك فيما بينه وبني اهلل عز وجل وعليه ا
إنا  :واهلل ال أدخل على فالن بيتا فدخل عليه فالن ذلك بيتا :فإن نقول فيمن قال :قال .طالق

نراه حانثا إن أقام معه يف البيت حني دخل عليه وذلك أنه ليس يراد باليمني يف مثل هذا الدخول ولكن 
 لف أن ال يدخل عليه وأنه يراد به اجملالسة إال أن تكون نيته يوم ح
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كان هو يف البيت أوال مث دخل عليه اآلخر فال حنث عليه وإذا كان هذا هكذا نيته يوم حلف فإنا ال   
 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .نرى عليه حنثا إذا كان احمللوف عليه هو الداخل عليه بعد دخوله

ل بيتا فدخل عليه اآلخر بيته فأقام معه مل حينث ألنه مل يدخل إذا حلف الرجل أن ال يدخل على رج
فإنا نقول فيمن حلف أن ال يدخل على فالن بيتا فدخل على جار له بيته فإذا فالن  :قال .عليه

وأنه إن  .أنه حينث ألنه داخل عليه وسواء كان البيت له أو لغريه :احمللوف عليه يف بيت جاره
  .ال أن يكون نوى املسجد يف ميينهدخل عليه مسجدا مل حينث إ

إذا حلف الرجل أن ال يدخل على رجل بيتا فدخل على رجل غريه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
  .بيتا فوجد ذلك احمللوف عليه يف ذلك البيت مل حينث من قبل أنه ليس على ذلك دخل

دخل عليه بيتا كما حلف وإن  أنه حينث إذا دخل عليه ألنه قد :وللشافعي قول آخر :قال الربيع 
وإن علم أنه يف البيت فدخل عليه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .كان قد قاد بالدخول على غريه

فأما إذا حلف أن ال يدخل عليه بيتا فدخل  .حنث يف قول من حينث على غري النية وال يرفع اخلطأ
  .عليه املسجد مل حينث حبال

  

 علهما أو ال يفعلهما ففعل أحدمها من حلف علي أمرين أن يف 

فإنا نقول فيمن حلف أن ال يكسو امرأته هذين الثوبني فكساها أحدمها أنه حانث إال أن  :قال 
 .يكون نوى يف ميينه أن ال يكسوها إيامها مجيعا حلاجته إىل أحدمها أو ألهنا ال حاجة هلا فيهما مجيعا

وإذا حلف الرجل أن  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال .أنت طالق إن فعلت فتكون له نيته :فقال



ال يكسو امرأته هذين الثوبني أو هذه األثواب الثالثة فكساها أحد الثوبني أو أحد الثالثة أو كساها من 
وكذلك لو حلف أن ال يأكل هذين القرصني فأكلهما إال قليال  .الثالثة اثنني وترك واحدا مل حينث

شيئني اللذين حلف عليهما إال أن يكون ينوي أن ال يكسوها من هذه مل حينث إال أن يأيت على ال
  .األثواب شيئا أو ال يأكل من هذا الطعام شيئا فيحنث

واهلل ال أشرب ماء هذه األداوة وال ماء هذا النهر وال ماء هذا البحر كله فكل هذا  :وإذا قال 
أن يشرب ماء النهر كله وال ماء البحر  وال حينث إال أن يشرب ماء األداوة كله وال سبيل إىل .سواء
ال أشرب من ماء هذه األداوة وال من ماء هذا النهر وال من ماء هذا البحر  :ولكنه لو قال .كله

واهلل ال أكلت خبزا  :وإذا قال .فشرب منه شيئا حنث إال أن تكون له نية فيحنث على قدر نيته
 له مع اخلبز سوى الزيت وزيتا فأكل خبزا وحلما مل حينث وكذلك كل شيء أك
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ال آكل زيتا وحلما  :وكذلك لو قال .وكل شيء أكل به الزيت سوى اخلبز فإنه ليس حبانث  
أنت طالق  :فإنا نقول ملن قال ألمته أو امرأته :قال .فكذلك كل ما أكل مع اللحم سوى الزيت

 :وإن قال .تدخل األخرى أنه حانث أو أنت حرة إن دخلت هاتني الدارين فدخلت إحدامها ومل

قال الشافعي  .إن مل تدخليهما فأنت طالق أو أنت حرة فإنا ال خنرجه من ميينه إال بدخوهلما مجيعا
أو ألمته أنت حرة إن  .أنت طالق إن دخلت هاتني الدارين :وإذا قال المرأته :رمحه اهلل تعاىل

وكذلك كل ميني حلف عليها  .بأن تدخلهما معادخلت هاتني الدارين مل حينث يف واحدة منهما إال 
أنتما حران إن شئتما فإن شاءا مجيعا احلرية  :فإنا نقول فيمن قال لعبدين له :من هذا الوجه قال

فهما حران وإن شاءا مجيعا الرق فهما رقيقان وإن شاء أحدمها احلرية وشاء اآلخر الرق فالذي شاء 
وإذا قال الرجل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .للذي مل يشأ احلرية منهما حر وال حرية مبشيئة هذا

لعبدين له أنتما حران إن شئتما مل يعتقا إال بأن يشاءا معا ومل يعتقا بأن يشاء أحدمها دون اآلخر 
وكذلك إن قال أنتما حران إن شاء فالن وفالن مل يعتقا إال أن يشاء فالن وفالن ومل يعتقا بأن يشاء 



آلخر ولو كان قال هلما أيكما شاء العتق فهو حر فأيهما شاء فهو حر شاء اآلخر أو مل أحدمها دون ا
واهلل لئن قضيتين حقي يف يوم كذا وكذا ألفعلن بك كذا وكذا  :يشأ قال فإنا نقول يف رجل قال

قال الشافعي  .فقضاه بعض حقه أنه ال يلزمه اليمني حىت يقضيه حقه كله ألنه أراد به االستقااء
ولو كان لرجل على رجل حق فحلف لئن قضيتين حقي يف يوم كذا وكذا ألهنب  :ه اهلل تعاىلرمح

لك عبدا من يومك فقضاه حقه كله إال درمها أو فلسا يف ذلك اليوم كله مل حينث وال حينث إال بأن 
  .وال يهب له عبدا .يقضيه حقه كله قبل أن مير اليوم الذي قضاه فيه آخر حقه

  

 ID ' '   وقف فيه إال جاهل غيبيت.  

  

 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   

  

 الكسائي وأما التاريح بالوجهني عن العرب فميالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   

  

 ت من كالم سيبويه كما جواز الوجهني قد ثب :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تاريح بنقله نعم  

  

  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  

  

 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   

  

 أنه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
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 علي غرمي له أن ال يفارقه حىت يستويف حقه  من حلف 

فإن حلف أن ال يفارق غرميا له حىت يستويف حقه  :فإنا نقول :قيل للشافعي :أخربنا الربيع قال 
وإذا حلف الرجل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ففر منه أو أفلس أنه حانث إال أن تكون له نية
ال  :ولو كان قال .ر منه غرميه مل حينث ألنه مل يفارقه هوأن ال يفارق غرميه حىت يأخذ حقه منه فف

أفترق أنا وهو حنث يف قول من ال يطرح اخلطأ والغلبة عن الناس وال حينث يف قول من طرح اخلطأ 
فأما إن حلف ال يفارقه حىت يأخذ منه حقه فأفلس فيحنث يف قول من ال يطرح  .والغلبة عن الناس

فإنا نقول فيمن  :قال .حينث يف قول من طرح اخلطأ والغلبة عنهم الغلبة عن الناس واخلطأ وال
حلف لغرمي له أن ال يفارقه حىت يستويف منه حقه فأحاله على غرمي له آخر أنه إن كان فارقه بعد 

احلمالة فإنه حانث ألنه حلف أن ال يفارقه حىت يستويف ففارقه ومل يستوف ملا أحاله مث استوفاه بعد قال 
قال  .ذي يأخذ به الشافعي أنه إن مل يفرط فيه حىت فر منه فهو مكره فال شيء عليهال :الربيع

إذا حلف الرجل أن ال يفارق الرجل حىت يستويف منه حقه فأحاله بعد على  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
  .رجل غريه فأبرأه مث فارقه حنث

يستوف أوال باحلمالة فقد برىء وإن كان حلف أن ال يفارقه وله عليه حق مل حينث ألنه وإن مل  
أن ال يفارقه حىت يستويف حقه منه فاستوفاه  :فإنا نقول فيمن حلف على غرمي له :قال .باحلوالة

فلما افترقا أصاب بعضها حناسا أو رصاصا أو نقاا بينا نقاانه أنه حانث ألنه فارقه ومل يستوف وأنه 
قال  .قيمته لو أراد أن يبيعه باعه ومل حينثفإن كان يسوي ما أخنه به وهو  .إن أخذ حبقه عرضه

وإذا حلف أن ال يفارقه حىت يستويف منه حقه فأخذ منه حقه فيما يرى مث  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
وجد دنانريه زجاجا أو حناسا حنث يف قول من مل يطرح عن الناس اخلطأ يف األميان وال حينث يف قول 

يه يف األميان ألن هذا مل يعمد أن يأخذ إال وفاء حقه وهو قول من يطرح عن الناس ما مل يعمدوا عل
  .أنه يطرح عن الناس اخلطأ والنسيان :عطاء

ورواه عطاء فإذا حلف أن ال يفارقه حىت يستويف حقه فأخذ حبقه عرضا فإن كان العرض الذي أخذ  
  .انري حنثقيمة ماله عليه من الدنانري مل حينث وإن كان قيمته أقل مما عليه من الدن



واهلل ال أفارقك حىت آخذ حقي فإن كانت  :وإذا قال الرجل لغرميه :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
نيته حىت ال يبقى عليك من حقي شيء فأخذ منه عرضا يسوي أو ال يسوي برىء ومل حينث ألنه قد 

 وكذلك إن كانت نيته  .أخذ شيئا ورضيه من حقه وبرىء الغرمي من حقه
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واهلل ألقضينك حقك  :وكذلك إن قال رجل لرجل .حىت أستويف ما أرضى به من مجيع حقي  
فوهب صاحب احلق حقه للحالف أو تادق به عليه أو دفع به إليه سلعة مل حينث إن كانت نيته حني 

ة فال يربأ حلف أن ال يبقي على شيء من حقك ألنه دفع إليه شيئا رضيه فقد استوىف فإن مل تكن له ني
ولو أخذ  .أبدا إال بأن يأخذ حقه ما كان إن كانت دنانري فدنانري أو دراهم فدراهم ألن ذلك حقه

فيه أضعاف مثنه مل يربأ ألن ذلك غري حقه وحد الفراق أن يتفرقا من مقامهما الذي كانا فيه 
  .وجملسهما

  

 من حلف أن ال يتكفل مبال فتكفل بنفس رجل  

 :فإنا نقول فيمن حلف أن ال يتكفل مبال أبدا فتكفل بنفس رجل :اهلل تعاىل قيل للشافعي رمحه 

 .أنه إن استثىن يف محالته أن ال مال عليه فال حنث عليه وإن مل يستثن ذلك فعليه املال وهو حانث

ومن حلف أن ال يتكفل مبال أبدا فتكفل بنفس رجل مل حينث ألن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
فإنا نقول فيمن حلف أن ال يتكفل لرجل بكفالة أبدا فتكفل لوكيل له  :قال .املال النفس غري

فإنه إذا مل يكن علم بذلك ومل يكن ذلك  :بكفالة عن رجل ومل يعلم أنه وكيل الذي حلف عليه
الرجل من وكالئه وحشمه ومل يعلم أنه من سببه فال حنث عليه وإن كان ممن علم ذلك منه فإنه 

وإذا حلف أن ال يتكفل لرجل بكفالة يكون له عليه فيها  :لشافعي رمحه اهلل تعاىلقال ا .حانث
سبيل لنفسه فإن نوى هذا فكفل لوكيل له يف مال للمحلوف حنث وإن كان كفل يف غري مال احمللوف 

  .مل حينث وكذلك إن كفل لوالده أو زوجته أو ابنه مل حينث

  



 ID ' '   يام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سرت مخسا وأنت تريد األ :جواز
 سيبويه وكما دلت 

  

 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   

  

 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  

  

 الليايل يف الاوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها  مخسا إذ ال ميكن إرادة  

  

 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتار   

  

  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  

  

 يعارض قول سيبويه وهذا إن صح ال  .صمت مخسة وأنه فايح :ونقل أبو حيان أنه يقال  

  

 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   

  

 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
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 غدا ففعله اليوم من حلف يف أمر أن ال يفعله  

واهلل ألقضينك حقك غدا فقضاه  :فإنا نقول يف رجل قال لرجل :قيل للشافعي رمحه اهلل تعاىل 
اليوم أنه ال حنث عليه ألنه مل يرد بيمينه الغد إمنا أراد وجه القضاء فإذا خرج الغد عنه وليس عليه فقد 



واهلل ألقضينك حقك غدا  :لرجلوإذا قال  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .بر وهو قول مالك
واهلل  :فجعل له حقه اليوم فإن مل تكن له نية حنث من قبل أن قضاء غد غري قضائه اليوم كما يقول

وإن كانت نيته حني عقد اليمني أن ال خيرج غد حىت أقضيك  .ألكلمنك غدا فكلمه اليوم مل يرب
واهلل آلكلن هذا الرغيف اليوم  :قال وإذا :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .حقك فقضاه اليوم بر

والبساط  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فأكل بعضه اليوم وبعضه غدا أنه حانث ألنه مل يأكله كله
كأنه حلف أن ال يلبس من غزل  :وإمنا يقال السبب بساط اليمني عند أصحاب مالك .حمال

ألن بساط اليمني عندهم أن ال ينتفع  امرأته فباعت الغزل واشترت طعاما فأكله فهو عندهم حانث
قد خرق الشافعي  :قال الربيع .بشيء من غزهلا فإذا أكل منه فقد انتفع به وهو عند الشافعي حمال

واهلل آلكلن هذا  :إذا حلف الرجل فقال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .البساط وحرقه بالنار
هذه الدواب غدا فماتت الدواب وسرق الطعام الطعام غدا أو أللبسن هذه الثياب غدا أو ألركنب 

فما  :والثياب قبل الغد فمن ذهب إىل طرح اإلكراه عن الناس طرح هذا قياسا على اإلكراه فإن قيل
ملا وضع اهلل عز وجل عن الناس أعظم ما قال أحد الكفر به أهنم إذا أكرهوا  :يشبهه من اإلكراه قيل

من   :فوعا عنهم يف الدنيا واآلخرة وذلك قول اهلل عز وجلعليه فجعل قوهلم الكفر مغفورا هلم مر
كفر باهلل من بعد إميانه إال من أكره  اآلية وكان املعىن الذي عقلنا أن قول املكره كما مل يقل يف احلكم 
وعقلنا أن اإلكراه هو أن يغلب بغري فعل منه فإذا تلف ما حلف ليفعلن فيه شيئا فقد غلب بغري فعل منه 

قال  .ومن ألزم املكره ميينه ومل يرفعها عنه كان حانثا يف هذا كله .أكثر من معىن اإلكراه وهذا يف
وكذلك لو حلف ليعطينه حقه غدا فمات من الغد بعلمه أو بغري علمه مل  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

ل اليمني وكذلك األميان بالطالق والعتاق واألميان كلها مث :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .حينث
أصل ما أذهب إليه أن ميني املكره غري ثابتة عليه ملا احتججت  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .باهلل

وإذا حلف ليقضني رجال إىل أجل يسميه إال  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .به من الكتاب والسنة
 أن يشاء أن يؤخره فمات صاحب احلق أنه ال حنث عليه 
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وكذلك لو حلف  .وال ميني عليه لورثة امليت من قبل أن احلنث مل يكن حىت مات احمللوف ليقضينه  
فإنا نقول فيمن  :ليقضينه حقه إىل أجل مساه إال أن يشاء فالن فمات الذي جعل املشيئة إليه قال

ستهالل اهلالل أن حلف ليقضني فالنا ماله رأس الشهر أو عند رأس الشهر أو إذا استهل الشهر أو إىل ا
إىل رمضان له ليلة اهلالل  :وكذلك الذي يقول .له ليلة يهل اهلالل ويومها حىت تغرب الشمس

إىل رمضان أو إىل هالل شهر كذا وكذا فله حىت يهل هالل ذلك الشهر  :ويومه وكذلك إذا قال
وإذا حلف  : تعاىلقال الشافعي رمحه اهلل .فإن قال له إىل أن يهل اهلالل فله ليلة اهلالل ويومه

ليقضينه حقه إىل رأس الشهر أو عند رأس الشهر أو إىل استهالل اهلالل أو عند استهالل اهلالل وجب 
فإن حلف ليقضينه ليلة يهل اهلالل فيرجت الليلة اليت يهل فيها  .عليه أن يقضيه حني يهل اهلالل

لشمس يوم االثنني حنث وليس اهلالل حنث كما حينث لو حلف ليقضينه حقه يوم االثنني فغابت ا
 :وإذا قال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .حكم الليلة حكم اليوم وال حكم اليوم حكم الليلة

واهلل ألقضينك حقك إىل رمضان فلم يقضه حقه حىت يهل هالل رمضان حنث وذلك أنه حد 
فإذا هل اهلالل فقد  كما تقول يف ذكر حق فالن على فالن كذا وكذا إىل هالل كذا وكذا .باهلالل
واهلل ألقضينك حقك إىل حني أو إىل زمان أو إىل دهر إن  :فإنا نقول فيمن قال :قال .حل احلق

واهلل ألقضينك  :وإذا قال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ذلك كله سواء وإن ذلك سنة سنة
كون مدة الدنيا كلها وما حقك إىل حني فليس يف احلني وقت معلوم يرب به وال حينث وذلك أن احلني ي

إمنا حلفت على ما ال تعلم وال نعلم  :والفتيا ملن قال هذا أن يقال له .هو أقل منها إىل يوم القيامة
فناريك إىل علمنا والورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم ألن احلني يقع عليه من حني حلفت وال حتنث 

دهر وكذا كل كلمة منفردة ليس هلا ظاهر يدل أبدا ألنه ليس للحني غاية وكذلك الزمان وكذلك ال
  .عليها وكذلك األحقاب

  

 ID ' '    ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فايحان خبالف القسم األول
 فإن احلذف فيه 

  



 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عافور فإن  :أفاح هذا إن ثبت  

  

  .كالم غريه وإال فليتوقف فيهثبت ذلك صرحيا من   

  

 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيينا ابو حممد الدمياطي  

  

 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفايح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
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 فعله من حلف على شيء أن ال يفعله فأمر غريه ف 

 :فإنا نقول فيمن حلف أن ال يشتري عبدا فأمر غريه فاشترى له عبدا :قيل للشافعي رمحه اهلل تعاىل 

أنه حانث ألنه هو املشتري إذا أمر من يشتري له إال أن يكون له يف ذلك نية أو يكون ميينه على أمر قد 
  .اشترائه عرف وجهها أنه إمنا أراد أن ال يشتريه هو ألنه قد غنب غري مرة يف

  .فإذا كان كذلك فليس حبانث وإذا كان إمنا كره شراء العبد أصال فأراه حانثا وإن أمر غريه 

قال الشافعي  .وكذلك لو حلف أن ال يبيع سلعة فأمر غريه فباعها أنه حينث إال أن تكون له نية 
حينث إال أن يكون نوى إذا حلف أن ال يشتري عبدا فأمر غريه فاشترى له عبدا مل  :رمحه اهلل تعاىل

 .أن ال يشتريه وال يشترى له ألنه مل يكن ويل عقدة شرائه والذي ويل عقدة شرائه غريه وعليه العهدة

أال ترى أن الذي ويل عقد شرائه لو زاد يف مثنه على ما يباع به مثله ما ال يتغابن الناس فيه أو برىء من 
  .غريه غري شرائهعيب لزمه البيع وكان لألمر أن ال يأخذ لشراء 

وإذا حلف الرجل أن ال يطلق امرأته فجعل أمرها بيدها فطلقت نفسها  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
قال الشافعي  .مل حينث إال أن يكون جعل إليها طالقها وكذلك لو جعل أمرها إىل غريها فطلقها

 .إال أن يكون نوى ليضربن بأمرهوإذا حلف ليضربن عبده فأمر غريه فضربه مل يرب  :رمحه اهلل تعاىل



 .وهكذا لو حلف أن ال يضربه فأمر غريه فضربه مل حينث إال أن يكون نوى أن ال يأمر غريه بضربه

فإذا حلف ليضربن عبده فإن كان مما يلي  :للشافعي يف مثل هذا قول يف موضع آخر :قال الربيع
 أو ممن ال يلي األشياء بيده فاألغلب أنه إمنا األشياء بيده فال يرب حىت يضربه بيده فإن كان مثل الوايل

وإذا حلف الرجل ال يبيع لرجل شيئا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يأمر فإذا أمر فضرب فقد بر
فدفع احمللوف عليه سلعة إىل رجل فدفع ذلك الرجل السلعة إىل احلالف فباعها مل حينث ألنه مل يبعها 

فلو حلف أن ال  .أن يكون نوى أن ال يبيع سلعة ميلكها فالن فيحنث للذي حلف أن ال يبيعها له إال
يبيع له رجل سلعة فدفعها إىل غريه ليبيعها فدفع ذلك الغري إىل الذي حلف أن ال يبيع له السلعة مل 

ألنه إذا وكل رجال يبيع له فليس له أن يوكل بالبيع  .حينث احلالف من قبل أن بيع الثالث غري جائز
كان حني وكله أجاز له أن يوكل من رآه فدفعها إليه فباعها فإن كان نوى أن ال يبيع يل غريه ولو 

  .بأمري مل حينث وإن كان نوى أن ال يبيعها حبال حنث ألنه قد باعها

  

 ID ' '   مع سقوط  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف
 األيام وهو غريب 
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 من قال المرأته أنت طالق إن خرجت إال بإذين  

مث قال  .أنت طالق إن خرجت إال بإذين :إذا قال الرجل المرأته :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ولو كانت  .فيرجت مل حينث .قد أذنت لك :هلا قبل أن تسأله اإلذن أو بعد ما سألته إياه
فإن مل تعلم فأحب  .ذلك مل حينث ألهنا قد خرجت بإذنهاملسألة حباهلا فأذن هلا ومل تعلم وأشهد على 

من قبل أهنا عاصية عند نفسها حني خرجت بغري إذنه وإن كان قد  :إيل يف الورع أن لو حنث نفسه
كيف مل حتنثه وهي عاصية وال جتعله بارا إال أن يكون خروجها بعلمها  :فإن قال قائل .أذن هلا



قا أو كان له عليه دين فحلله الرجل والغاصب احمللل ال يعلم أرأيت رجال غاب رجال ح :بإذنه قيل
فإنا نقول  :أرأيت أنه لو مات وعليه دين فحلله الرجل بعد املوت أما يربأ قال .أما يربأ من ذلك
اخرجي حيث شئت  :إن خرجت إىل موضع إال بإذين فأنت طالق مث قال هلا :فيمن قال المرأته

هلا يف ميينه إن خرجت إىل موضع إال بإذين أو مل يقل هلا إىل موضع  فيرجت ومل يعلم فإنه سواء قال
إن خرجت ومل يقل إىل موضع فإمنا هو إىل موضع وإن مل  :ألنه إذا قال .فهو سواء وال حنث عليه

فإنا نقول  :قال .ال حنث عليه :مثل ذلك كله أقول :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يقله
أته أن خترج إال يف عيادة مريض فأذن هلا يف عيادة مريض مث عرضت هلا فيمن حلف أن ال يأذن المر

حاجة غري العيادة وهي عند املريض فذهبت فيها فإنه إذا أذن هلا إىل عيادة مريض فيرجت إىل غري 
مثل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ذلك مل حينث ألهنا ذهبت إىل غري املريض بغري إذنه فال حنث

فإنا نقول فيمن حلف أن ال يأذن المرأته باخلروج إال  :قال .ه ال حنث عليهأن :ذلك أقول
 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .لعيادة مريض فيرجت من غري أن يأذن هلا إىل محام أو غري ذلك

أو إن خرجت إىل مكان أو إىل موضع  .أنت طالق إن خرجت إال بإذين :إذا قال الرجل المرأته
  . على مرةإال بإذين فاليمني

وكذلك إن  .فإن أذن هلا مرة فيرجت مث عادت فيرجت مل حينث ألنه قد بر مرة فال حينث ثانية 
 .أنت طالق إن خرجت إال أن آذن لك فأذن هلا فيرجت مث عادت فيرجت مل حينث :قال هلا

ان أنت طالق كلما خرجت إال بإذين أو طالق يف كل وقت خرجت إال بإذين ك :ولكنه لو قال هلا
أنت طالق مىت  :ولو قال هلا .هذا على كل خرجة فأي خرجة خرجتها بغري إذنه فهو حانث

وإذا حلف الرجل أن ال يدخل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .خرجت كان هذا على مرة واحدة
 دار فالن إال أن يأذن له فمات الذي حلف على إذنه فدخلها حنث ولو مل 
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 .ملسألة حباهلا فأذن له مث رجع عن اإلذن فدخل بعد رجوعه مل حينث ألنه قد أذن له مرةوا .ميت  

 .فإنا نقول فيمن حلف بعتق غالمه ليضربنه أنه حيال بينه وبني بيعه ألنه على حنث حىت يضربه :قال

لشافعي قال ا .يبيعه إن شاء وال حيال بينه وبني بيعه ألنه على بر :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
مكاتبون وأمهات أوالد ومدبرون وأشقا  من عبيد حينث  :من حنث بعتق وله :رمحه اهلل تعاىل
  .إال يف املكاتب فال حينث فيه إال بأن ينويه يف مماليكه .فيهم كلهم

ألن الظاهر من احلكم أن مكاتبه خارج عن ملكه مبعىن داخل فيه مبعىن فهو حيال بينه وبني أخذ ماله  
 .مه وأرش اجلناية عليه فال يكون عليه زكاة مال املكاتب وال يكون عليه زكاة الفطر فيهواستيدا

وليس هكذا أم ولده وال مدبروه كل أولئك داخل يف ملكه له أخذ أمواهلم وله أخذ أرش اجلناية عليهم 
قي عليه املكاتب عبد ما ب :فإن ذهب ذاهب إىل أن يقول .وتكون عليه الزكاة يف أمواهلم ألنه ماله

من كتابته درهم فإمنا يعين عبدا يف حال دون حال ألنه لو كان عبدا بكل حال كان مسلطا على بيعه 
  .وأخذ ماله وما وصفت من أنه حيال بينه وبينه منه

وإذا حلف الرجل بعتق غالمه ليضربنه غدا فباعه اليوم فلما مضى غدا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وهذا قد وقع حنثه مرة فهو ال يعتق عليه وال  .ن احلنث إذا وقع مرة مل يعد ثانيةاشتراه فال حينث أل
وإذا حلف الرجل أن ال يأكل الرؤوس وأكل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يعود عليه احلنث

رؤوس احليتان أو رؤوس اجلراد أو رؤوس الطري أو رؤوس شيء خيالف رؤوس البقر أو الغنم أو اإلبل 
ث من قبل أن الذي يعرف الناس إذا خوطبوا بأكل الرؤوس أهنا الرؤوس اليت تعمل متميزة من مل حين

فإن كانت بالد هلا صيد ويكثر كما يكثر حلم  .األجساد يكون هلا سوق كما يكون للحم سوق
األنعام ومييز حلمها من رؤوسها فتعمل كما تعمل رؤوس األنعام فيكون هلا سوق على حدة وللحمها 

إذا مل  :واجلواب يف هذا .على حدة فحلف حنث هبا وهكذا إن كان ذلك يانع باحليتانسوق 
 .فإذا كان له نية حنث وبر على نيته والورع أن حينث بأي رأس ما كان .يكن للحالف نية

فأما بيض احليتان فال حينث به إال بنية ألن  .والبيض كما وصفت هو بيض الدجاج واألوز والنعام
عرف هو الذي يزايل بائضه فيكون مأكوال وبائضه حيا فأما بيض احليتان فال يكون البيض الذي ي

إذا حلف الرجل أن ال يأكل حلما حنث بلحم اإلبل والبقر  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .هكذا



وال حينث يف احلكم بلحم  .والغنم والوحوش والطري كله ألنه كله حلم ليس له اسم دون اللحم
 امسه غري امسه  احليتان ألن
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 :قال الشافعي رضي اهلل عنه .فاألغلب عليه احلوت وإن كان يدخل يف اللحم وحينث يف الورع به  

وإذا نذر حلف أن ال يشرب سويقا فأكله أو ال يأكل خبزا فماثه فشربه مل حينث ألنه مل يفعل الذي 
قال  .ال يأكله فشربه أو ال يشربه فأكلهوكذلك إن حلف أن  .حلف أن ال يفعله واللنب مثله
وإذا حلف أن ال يأكل مسنا فأكل السمن باخلبز أو بالعايدة أو بالسويق  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

حنث ألن السمن هكذا ال يؤكل إمنا يؤكل بغريه وال يكون مأكوال إال بغريه إال أن يكون جامدا فيقدر 
وإذا حلف أن ال يأكل هذه التمرة  :افعي رمحه اهلل تعاىلقال الش .على أن يأكله جامدا منفردا

وإن بقي من التمر كله واحدة أو هلكت من  .فوقعت يف التمر فأكل التمر كله حنث ألنه قد أكلها
والورع أن ال يأكل  .التمر كله واحدة مل حينث إال أن يكون يستيقن أهنا فيما أكل وهذا يف احلكم

كله وإن حلف أن ال يأكل هذا الدقيق وال هذه احلنطة فأكله حنطة أو منه شيئا إال حنث نفسه إن أ
وإذا خبز الدقيق أو عاده بأكله أو طحن احلنطة أو خبزها أو قالها فجعلها سويقا مل  .دقيقا حنث

حينث ألن هذا مل يأكل دقيقا وال حنطة إمنا أكل شيئا قد حال عنهما بانعة حىت ال يقع عليه اسم 
وإذا حلف أن ال يأكل حلما فأكل شحما أو ال يأكل  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال .واحد منهما

وكذلك إن حلف أن  .شحما فأكل حلما مل حينث يف واحد منهما ألن كل واحد منهما غري صاحبه
ال يأكل رطبا فأكل مترا أو ال يأكل بسرا فأكل رطبا أو ال يأكل بلحا فأكل بسرا أو ال يأكل طلعا 

ال آكل  :وهكذا إن قال .ن كل واحد من هذا غري صاحبه وإن كان أصله واحدافأكل بلحا أل
 .ال أكل خال فأكل مرقا فيه خل فال حنث عليه ألن اخلل مستهلك فيه :زبدا فأكل لبنا أو قال

وإذا حلف أن ال يشرب شيئا فذاقه ودخل بطنه مل حينث بالذوق ألن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
وإذا حلف أن ال يكلم فالنا فسلم على قوم  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ربالذوق غري الش



أنه حينث  :وله قول آخر فيما أعلم :وهو فيهم مل حينث إال بأن ينويه فيمن سلم عليهم قال الربيع
وإذا مر عليه فسلم  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .إال أن يعزله بقلبه يف أن ال يسلم عليه خاصة

فال حينثه فإنه يذهب إىل  :فأما قول عطاء :ه وهو عامد للسالم عليه وهو ال يعرفه ففيها قوالنعلي
فإذا حلف أن ال يكلم  .حينث :ويف قول غريه .أن اهلل جل وعز وضع عن األمة اخلطأ والنسيان

ل رجال فأرسل إليه رسوال أو كتب إليه كتابا فالورع أن حينث وال يبني يل أن حينث ألن الرسو
 ومن حنثه ذهب إىل أن اهلل عز  .والكتاب غري الكالم وإن كان يكون كالما يف حال
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وما كان لبشر أن يكلمه اهلل إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي   :وجل قال  
ن نؤمن لكم قل ال تعتذروا ل  :إن اهلل عز وجل يقول يف املنافقني :وقال .بإذنه ما يشاء  اآلية

قد نبأنا اهلل من أخباركم  وإمنا نبأهم بأخبارهم بالوحي الذي ينزل به جربيل على النيب صلى اهلل عليه 
إن كالم اآلدميني  :ال حينث قال :ومن قال .وسلم وخيربهم النيب صلى اهلل عليه وسلم بوحي اهلل

جر رجل رجال كانت اهلجرة حمرمة عليه ال يشبه كالم اهلل تعاىل كالم اآلدميني باملواجهة أال ترى لو ه
 .فوق ثالث فكتب إليه أو أرسل إليه وهو يقدر على كالمه مل خيرجه هذا من هجرته اليت يأمث هبا

وإذا حلف الرجل لقاض أن ال يرى كذا وكذا إال رفعه إليه فمات  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
ولو رآه قبل موته  .ه ليس مث أحد يرفعه إليهذلك القاضي فرأى ذلك الشيء بعد موته مل حينث ألن

ولو أن قاضيا بعده ويل فرفعه إليه مل يرب ألنه مل يرفعه إىل القاضي  .فلم يرفعه إليه حىت مات حنث
وكذلك إذا عزل ذلك القاضي مل يكن عليه أن يرفعه إىل القاضي الذي  .الذي أحلفه لريفعه إليه

فإن كانت نيته لريفعنه إليه إن كان  :عزل ذلك القاضي ولو .خلف بعده ألنه غري احمللوف عليه
قاضيا فرأى ذلك الشيء وهو غري قاض مل يكن عليه أن يرفعه إليه ولو مل تكن له نية خشيت أن حينث 

وإن رآه فعجل لريفعه ساعة أمكنه رفعه فمات مل حينث وال حينث إال بأن ميكنه  .إن مل يرفعه إليه
لماه مجيعا فعليه أن خيربه وإن كان ذلك جملسا واحدا وإذا حلف رفعه فيفرط حىت ميوت وإن ع



ما له مال وله عرض أو دين أو مها حنث ألن هذا مال إال أن يكون نوى شيئا فال حينث إال  :الرجل
  .على نيته

وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه هبا فإن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
لعلم أنه إذا ضربه هبا ماسته كلها فقد بر وإن كان حييط العلم أهنا ال متاسه كلها مل يرب وإن كان حييط ا

كان العلم مغيبا قد متاسه وال متاسه فضربه هبا ضربة مل حينث يف احلكم وحينث يف الورع فإن قال 
موعة وقد قال معقول أنه إذا ماسته أنه ضاربه هبا جمموعة أو غري جم :فما احلجة يف هذا قيل :قائل

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وال حتنث  وضرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   :اهلل عز وجل
قال الشافعي رمحه  .رجال نضوا يف الزنا بأثكال النيل وهذا شيء جمموع غري أنه إذا ضربه هبا ماسته

ب ضربه إياه خفيفا أو وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة ومل يقل ضربا شديدا فأي ضر :اهلل تعاىل
إذا حلف الرجل لئن فعل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .شديدا مل حينث ألنه ضاربه يف هذا كله
 عبده كذا ليضربنه ففعل ذلك العبد 
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قال الشافعي رمحه اهلل  .وضربه السيد مث عاد ففعله مل حينث وال يكون احلنث إال مرة واحدة  
  .ا حلف الرجل ال يهب رجل هبة فتادق عليه بادقة فهي هبة وهو حانثوإذ :تعاىل

فأما إن أسكنه فال حينث إمنا السكىن  .وكذلك إن أعمره ألهنا هبة .وكذلك لو حنله فالنحل هبة 
وكذلك إن حبس عليه مل حينث ألنه مل ميلكه ما  .عارية مل ميلكه إياها وله مىت شاء أن يرجع فيها

وإذا حلف الرجل أن ال يركب دابة فالن فركب دابة  :لشافعي رمحه اهلل تعاىلقال ا .حبس عليه
أال ترى  .عبده حنث وإن حلف أن ال يركب دابة العبد فركب دابة العبد مل حينث ألهنا ليست للعبد

وإن كان حرا أو يضاف الغلمان إىل العلم  .أنه إمنا امسها مضاف إليه كما يضاف امسها إىل سائسها
قلت  :غلمان فالن وتضاف الدار إىل القيم عليها وإن كانت لغريه قال الربيع :ار فيقالوهم أحر

جلام احلمار وسرج احلمار وليس ميلك  :ويضاف اللجام إىل الدابة والسرج إىل الدابة فيقال :أنا



ه وإذا حلف العبد باهلل فحنث أو أذن ل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .الدابة اللجام وال السرج
سيده فحج فأصاب شيئا مما عليه فيه فدية أو تظاهر أو آىل فحنث فال جيزيه يف هذا كله أن يتادق ولو 

 :وهو خمالف للحر .أذن له سيده من قبل أنه ال يكون مالكا للمال وأن ملالكه أن خيرجه من يديه

فإن كان  .ا كلهيوهب له الشيء فيتادق به ألن احلر ميلكه قبل أن يتادق به وعليه الايام يف هذ
وإن كان منه بغري إذن مواله فإن كان الاوم يضر  .هذا شيء منه بإذن مواله فليس له أن مينعه منه

قال  .بعمل املوىل كان له أن مينعه فإن صام بغري إذن مواله يف احلال اليت له أن مينعه فيها أجزأه
أمياهنم وكذلك أمرنا اهلل تعاىل أن  حينث الناس يف احلكم على الظاهر من :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

حنكم عليهم مبا ظهر وكذلك أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكذلك أحكام اهلل وأحكام رسوله 
فأما السرائر فال يعلمها إال اهلل فهو يدين هبا وجيزي وال يعلمها دونه ملك مقرب وال نيب  .يف الدنيا
املنافقني أنه يعلمهم مشركني فأوجب عليهم يف اآلخرة جهنم أال ترى أن حكم اهلل تعاىل يف  .مرسل

إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار  وحكم هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   :فقال عز وجل
بأحكام اإلسالم مبا أظهروا منه فلم يسفك هلم دما ومل يأخذ هلم ماال ومل مينعهم أن يناكحوا املسلمني 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعرفهم بأعياهنم يأتيه الوحي ويسمع ذلك منهم ويبلغه  وينكحوهم ورسول
ومثل ذلك قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  .عنهم فيظهرون التوبة والوحي يأتيه بأهنم كاذبون بالتوبة

 أمرت أن أقاتل الناس   :وسلم يف مجيع الناس
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إذا قالوها عاموا مين دماؤهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهلل  حىت يقولوا ال إله إال اهلل ف  
  :وكذلك قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف احلدود فأقام على رجل حدا مث قام خطيبا فقال

أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حمارم اهلل فمن أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر 
توىل اهلل منكم السرائر ودرأ   :من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اهلل  وروي عنه أنه قالاهلل فإنه 

إمنا أنا بشر وإنكم ختتامون إيل   :وحفظ عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال .عنكم بالبينات  



ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له على حنو ما أمسع منه فمن قضيت له بشيء من 
حق أخيه فال يأخذه فإمنا أقطع له قطعة من النار  والعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني العجالين 

أباروها فإن جاءت به كذا فهو   :وامرأته وقذفها برجل بعينه فقال رسول صلى اهلل عليه وسلم
وقد  .كروهللذي يتهمه وإن جاءت به كذا فال أراه إال قد كذب عليها  فجاءت به على النعت امل

قال الشافعي رمحه اهلل  .إن أمره لبني لوال ما حكم اهلل    :روي عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال
ولو كان ألحد من اخللق أن حيكم على خالف الظاهر ما كان ذلك ألحد إال لرسول اهلل  :تعاىل

فإذا  .عل يف غريه من التوفيقصلى اهلل عليه وسلم مبا يأتيه به الوحي ومبا جعل اهلل تعاىل فيه مما مل جي
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يتول أن يقضي إال على الظاهر والباطن يأتيه وهو يعرف من 

وإمنا جوابنا يف هذه  .الدالئل بتوفيق اهلل إياه ما ال يعرف غريه فغريه أوىل أن ال حيكم إال على الظاهر
قيل  .فأما إذا كانت اليمني بنية فاليمني على ما نوىإذا حلف الرجل ال نية له  :األميان كلها
  .واهلل أعلم .نعم :كل ما كان يف هذا الكتاب فإنا نقول فهو قول مالك قال :للربيع

  

 ID ' '   انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان  .غري صحيح وال فايح
 بست من شوال 

  

 من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه   

  

 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   

  

  .احلديث  

  

 يتربان بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  

  

  .انتهى .الليايل على األياملتغليب  (أشهر وعشرا  

  



 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   

  

 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
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  اليتامى باب اإلشهاد عند الدفع إىل 

وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم   :قال اهلل عز وجل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكربوا ومن كان غنيا فليستعفف ومن 

قال الشافعي رمحه اهلل  .وا عليهم  اآليةكان فقريا فليأكل باملعروف فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهد
واهلل تعاىل  .أحدمها األمر باإلشهاد وهو يف مثل معىن اآلية قبله :ففي هذه اآلية معنيان :تعاىل

وكفى باهلل حسيبا    :أعلم من أن يكون األمر باإلشهاد داللة ال حتما ويف قول اهلل عز وجل
وكفى باهلل حسيبا  أي إن مل   : عز وجل يقولكالدليل على اإلرخا  يف ترك اإلشهاد ألن اهلل

أن يكون ويل اليتيم املأمور بالدفع إليه ماله واإلشهاد به  :واملعىن الثاين .تشهدوا واهلل تعاىل أعلم
عليه يربأ باإلشهاد عليه إن جحده اليتيم وال يربأ بغريه أو يكون مأمورا باإلشهاد عليه على الداللة وقد 

قال  .واآلية حمتملة املعنيني معا :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .إذا صدقه اليتيميربأ بغري شهادة 
وليس يف واحدة من هاتني اآليتني تسمية شهود وتسمية الشهود يف غريمها  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

 مث ما ال أعلم أهل العلم .وتلك التسمية تدل على ما جيوز فيهما ويف غريمها وتدل معهما السنة
اختلفوا فيه ويف ذكر اهلل عز وجل الشهادات داللة على أن للشهادات حكما وحكمها واهلل تعاىل أعلم 
أن يقطع هبا بني املتنازعني بداللة كتاب اهلل تعاىل مث سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث إمجاع 

استشهدوا عليهم والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم ف  :قال اهلل عز وجل .سنذكره يف موضعه
أربعة منكم فإن شهدوا  اآلية فسمى اهلل يف الشهادة يف الفاحشة والفاحشة ههنا واهلل تعاىل أعلم الزنا 



ألن الظاهر من  .ويف الزنا أربعة شهود وال تتم الشهادة يف الزنا إال بأربعة شهداء ال امرأة فيهم
 جيوز يف الزنا أقل من أربعة شهداء ودلت السنة على أنه ال .الشهداء الرجال خاصة دون النساء

الفاحشة  :فإن قال قائل .أهنم رجال حمانون :وعلى مثل ما دل عليه القرآن يف الظاهر من
كتاب اهلل مث سنة نبيه صلى  :حتتمل الزنا وغريه فما دل على أهنا يف هذا املوضع الزنا دون غريه قيل

قول اهلل عز وجل يف الاليت يأتني الفاحشة من نسائكم  اهلل عليه وسلم مث ما ال أعلم عاملا خالف فيه يف
الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة    :ميسكن حىت جيعل اهلل هلن سبيال مث نزلت
قد جعل اهلل هلن سبيال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام   :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 لرجم  ودل اهلل ورسوله صلى والثيب بالثيب جلد مائة وا
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اهلل عليه وسلم أن هذا احلد إمنا هو على الزناة دون غريهم مل أعلم يف ذلك خمالفا من أهل العلم فإن   
اآليتان من كتاب  :ما دل على أن ال يقطع احلكم يف الزنا بأقل من أربعة شهداء قيل له :قال قائل

لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ مل   :قال اهلل عز وجل يف القذفة اهلل عز وجل يدالن على ذلك
لوال جاءوا على من قذفوا بالزنا بأربعة شهداء  :يأتوا بالشهداء فأولئك عند اهلل هم الكاذبون  يقول

والذين يرمون احملانات مث مل يألوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني   :وقول اهلل عز وجل .مبا قالوا
أخربنا  :ودل على ذلك مع االكتفاء بالتنزيل السنة مث األثر مث اإلمجاع أخربنا الربيع قال  جلدة

أخربنا مالك عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه أن  :الشافعي قال
ل رسول يا رسول اهلل أرأيت لو وجدت مع امرأيت رجال أمهله حىت آيت بأربعة شهداء قا :سعدا قال

أخربنا مالك عن حيىي  :أخربنا الشافعي قال :نعم  أخربنا الربيع قال  :اهلل صلى اهلل عليه وسلم
بن سعيد عن ابن املسيب أن علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه سئل عن رجل وجد مع امرأته 

ى رجل عند عمر إن مل يأت بأربعة شهداء فليعط برمته وشهد ثالثة عل :رجال فقتله أو قتلها فقال



بالزنا ومل يثبت الرابع فحد الثالثة ومل أعلم الناس اختلفوا يف أن ال يقام احلد يف الزنا بأقل من أربعة 
  .شهداء

  

 ID ' '   سيقولون ثالثة ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل
 رابعهم كلبهم ويقولون 

  

 ما يكون م ) :وقال تعاىل (ولون سبعة وثامنهم كلبهممخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويق  

  

  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  

  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  

  :به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت   

  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  

  

  .وال يكاد يقدر عليه  

  

 تة ألن إمنا حذفت اهلاء من س :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  

  

 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   

  

فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول

  

 األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد   



  

  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
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 باب ما جاء يف قول اهلل والاليت يأتني الفاحشة  

  

 من نسائكم حىت ما يفعل هبن من احلبس واألذى  

هدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستش  :قال اهلل جل ثناؤه 
أن اهلل عز وجل مساهن من نساء املؤمنني ألن  :فأمسكوهن يف البيوت  فيه داللة على أمور منها

ويف هذه  .املؤمنني املياطبون بالفرائض جيمع هذا أن مل يقطع العامة بني أزواجهن وبينهم يف الزنا
ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زان الزاين   :اآلية داللة على أن قول اهلل عز امسه
أخربنا الشافعي  :أخربنا الربيع قال .إن شاء اهلل تعاىل منسوخة :أو مشرك  كما قال ابن املسيب

نسيتها وأنكحوا األيامى منكم  :قال ابن املسيب :أخربنا سفيان عن حيىي بن سعيد قال :قال
فأمسكوهن يف البيوت  يشبه عندي واهلل تعاىل أعلم   : عز وجلفهن من أيامى املسلمني وقال اهلل

ويدل إذا مل  .أن يكون إذا مل تقطع العامة بالزنا فاملوارثة بأحكام اإلسالم ثابتة عليها وإن زنت
تقطع العامة بينهما وبني زوجها بالزنا ال بأس أن ينكح امرأة وإن زنت إن ذلك لو كان حيرم نكاحها 

وأمر اهلل عز وجل يف الاليت يأتني الفاحشة من  . املرأة تزين عند زوجها وبينهقطعت العامة بني
 :النساء بأن حيبسن يف البيوت حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهلل هلن سبيال منسوخ بقول اهلل عز وجل

ا فأين م :فإن قال قائل .الزانية والزاين  يف كتاب اهلل مث على لسان رسوله صلى اهلل عليه وسلم 
أرأيت إذا أمر اهلل يف الاليت يأتني الفاحشة أن حيبسن يف  :قيل إن شاء اهلل تعاىل .وصفت من ذلك

 :البيوت حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهلل هلن سبيال أليس بينا أن هذا أول ما أمر به يف الزانية فإن قال



قبل هذا مث خفف وجعل هذا وإن كان هكذا عندي فقد حيتمل أن يكون عندي حد الزنا يف القرآن 
أخربنا  :إن شاء اهلل تعاىل أخربنا الربيع قال :قيل له .هذا مكانه إال أن يدل عليه غري هذا

أخربنا عبد الوهاب عن يونس عن احلسن عن عبادة بن الاامت يف هذه اآلية  حىت  :الشافعي قال
ت آية احلدود فقال النيب صلى كانوا ميسكوهن حىت نزل :يتوفاهن املوت أو جيعل اهلل هلن سبيال  قال

خذوا عين قد جعل اهلل هلن سبيال البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب   :اهلل عليه وسلم
فال أدري أسقط من كتايب حطان الرقاشي أم  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .جلد مائة والرجم  

وقد حدثنيه غري واحد من أهل  .لاامتفإن احلسن حدثه عن حطان الرقاشي عن عبادة بن ا .ال
 العلم عن الثقة عن احلسن عن حطان الرقاشي عن عبادة بن الاامت 
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وهذا حديث يقطع الشك  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله  
د احلبس أو قبله وأن أول ما حد ويبني أن حد الزانيني كان احلبس أو احلبس واألذى فكان األذى بع

قد جعل اهلل هلن   :اهلل به الزانيني من العقوبة يف أبداهنما بعد هذا عند قول النيب صلى اهلل عليه وسلم
سبيال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام  واجللد على الزانيني الثيبني منسوخ بأن رسول اهلل صلى اهلل 

جيلده ورجم املرأة اليت بعث إليها أنيسا ومل جيلدها وكانا ثيبني فإن  عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ومل
أرأيت إذا كان أول ما حد اهلل به الزانيني احلبس أو  :ما عل على أن هذا منسوخ قيل له :قال قائل

خذوا عين قد جعل اهلل هلن سبيال البكر   :احلبس واألذى مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
مائة والتغريب والثيب بالثيب اجللد والرجم  أليس يف هذا داللة على أن أول ما حدمها اهلل  بالبكر جلد

فإذا كان هذا أوال فال جند ثانيا  :قيل .بلى :به من العقوبة يف أبداهنما احلبس واألذى فإن قال
خفف  فإذا حد ثان بعد األول فيفف من حد األول شيء فذلك داللة على ما .أبدا إال بعد األول

  .األول منسوخ عن الزاين

  

 باب الشهادة يف الطالق  



فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو   :قال اهلل عز وجل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فأمر اهلل عز وجل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم  

فدل ذلك على أن كمال  .يها عدد الشهادة فانتهى إىل شاهدينيف الطالق والرجعة بالشهادة ومسى ف
الشهادة على الطالق والرجعة شاهدان فإذا كان ذلك كماهلا مل جيز فيها شهادة أقل من شاهدين ألن 
ما كان دون الكمال مما يؤخذ به احلق لبعض الناس من بعض فهو غري ما أمر باألخذ به وال جيوز أن 

وكذلك يدل على ما دل عليه ما قبله من نفي أن جيوز فيه إال ذلك  .ألخذ بهيؤخذ بغري ما أمرنا با
ألن شاهدين ال حيتمل حبال أن يكونا إال رجلني فاحتمل أمر اهلل عز وجل  .رجال ال نساء معهم

ودل ما وصفت من أين مل ألق  .باإلشهاد يف الطالق والرجعة ما احتمل أمره باإلشهاد يف البيوع
ه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغري بينة على أنه واهلل تعاىل أعلم داللة اختيار ال خمالفا حفظت عن

فرض يعاي به من تركه ويكون عليه أداؤه إن فات يف موضعه واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا 
الرجعة ما احتمل الطالق ويشبه أن تكون يف مثل معناه ألهنما إذا تاادقا على الرجعة يف العدة تثبت 

كما إذا تاادقا على الطالق يثبت وإن أنكر الرجل فالقول قوله  .وإن أنكرت املرأة فالقول قوهلا
 واالختيار يف هذا ويف 
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  .غريه مما أمر فيه بالشهادة والذي ليس يف النفس منه شيء اإلشهاد  

  

 باب الشهادة يف الدين  

إذا تداينتم بدين إىل جل مسمى فاكتبوه  اآلية   :ال اهلل عز وجلق :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل   :واليت بعدها وقال يف سياقها

وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى  اآلية فذكر اهلل عز وجل 
  .ق والرجعة وذكر شهود الوصية فلم يذكر معهم امرأةشهود الزنا وذكر شهود الطال



وشهود الطالق والرجعة يشهدون على حترمي بعد  .فوجدنا شهود الزنا يشهدون على حد ال مال 
 .وذكر شهود الوصية وال مال للمشهود له أنه وصي .حتليل وتثبيت حتليل ال مال يف واحد منهما

 :وعلمت أكثرهم قال .أن ال جيوز يف الزنا إال الرجالمث مل أعلم أحدا من أهل العلم خالف يف 

وكان ما حكيت من  .وقالوا ذلك يف الوصية .وال يف الطالق وال الرجعة إذا تناكر الزوجان
 .أقاويلهم داللة على موافقة ظاهر كتاب اهلل عز وجل وكان أوىل األمور أن ياار إليه ويقاس عليه

ساء وكان الدين أخذ مال من املشهود عليه واألمر على ما فرق وذكر اهلل شهود الدين فذكر فيهم الن
اهلل بينه من األحكام يف الشهادات أن ينظر كل ما شهد به على أحد فكان ال يؤخذ منه بالشهادة 
نفسها مال وكان إمنا يلزم هبا حق غري مال أو شهد به لرجل وكان ال يستحق به ماال لنفسه إمنا 

لوصية والوكالة والقاا  واحلد وما أشبهه فال جيوز فيه إال شهادة ا :يستحق به غري مال مثل
وينظر كل ما شهد به مما أخذ به املشهود له من املشهود عليه ماال فتجوز  .الرجال ال جيوز فيه امرأة

فيه شهادة النساء مع الرجال ألنه يف معىن املوضع الذي أجازهن اهلل فيه فيجوز قياسا ال خيتلف هذا 
فال جيوز غريه واهلل تعاىل أعلم ومن خالف هذا األصل ترك عندي ما ينبغي أن يلزمه من معىن  .القول

فإن مل   :ويف قول اهلل عز وجل .القرآن وال أعلم ألحد خالفه حجة فيه بقياس وال خرب الزم
لة يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى  دال
على أن ال جتوز شهادة النساء حيث جنيزهن إال مع رجل وال جيوز منهن إال امرأتان فااعدا ألن اهلل 

  .عز وجل مل يسم منهن أقل من اثنتني ومل يأمر هبن اهلل إال مع رجل

إن شهدت امرأتان لرجل حلف معهما فقد  :وإن خالفنا أحد فقال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
 وهذا أجاز النساء بغري رجل  .حفظ عنهم ذلك من أهل املدينة وغريهمخالفه عدد أ
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ويلزمه يف أصل مذهبه أن جييز أربعا فيعطي هبن حقا على مذهبه فيكون خالف ما وصفت من داللة   
مت إين إمنا أجزت شهادهتما أهنما مع ميني رجل فينبغي أن ال حيلف امرأة إن أقا :فإن قال .الكتاب



وهكذا ينبغي أن ال  .شاهدا والذي يستحق به الرجل هو الذي تستحق به املرأة احلق ال فرق بينهما
 .حيلف مشرك وال عبد وال حر غري عدل مع أنه خالف ما وصفت من داللة الكتاب واهلل تعاىل أعلم

ذلك باخلرب إين أعطي باليمني كما أعطي بشاهد ف :وهذا قول ال جيوز ألحد أن يغلط إليه فإن قال
ولو  .عن النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي لزمنا أن نقول مبا حكم به ال أهنا من جهة الشهادات

ولو جاز هذا ما  .كانت من جهة الشهادات ما أحلفنا الرجل وهو شاهد وال أجزنا شهادته لنفسه
فما هي  :قائلفإن قال  .جاز لغري عدل وال جاز أن حتلف امرأة وال عبد وال كافر وال غري عدل

ميني أعطى هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأعطينا هبا كما كانت ميينا يف املتالعنني وللنيب  :قيل
صلى اهلل عليه وسلم يف املدعى عليه فأحلفنا يف ذلك املرأة والرجل واحلر العدل وغري العدل والعبد 

  .والكافر ال أهنا من الشهادات بسبيل

وقد حكيت مما ذكر اهلل عز وجل يف كتابه من الشهادات وكان  :اهلل تعاىلقال الشافعي رمحه  
الكتاب كالدليل على أهنا حيكم هبا على ما فرض اهلل بغري ميني على من كانت له تلك الشهادات 

وما ال أعلم بني أحد لقيته فحفظت عنه من أهل العلم يف  .وكانت على ذلك داللة السنة مث األثار
وذكر اهلل عز وجل يف الزنا أربعة وذكر يف الطالق والرجعة والوصية اثنني مث كان  :لذلك خمالفا قا

القتل واجلراح من احلقوق اليت مل يذكر فيها عدد الشهود الذين يقطع هبم فاحتمل أن تقاس على شهود 
ا لقيته من أهل الزنا وأن تقاس على شهود الطالق وما مسينا معه فلما احتمل املعنيني معا مث مل أعلم خمالف

العلم إال واحدا يف أنه جيوز فيما سوى الزنا شاهدان فكان الذي عليه أكثر من لقيت من أهل العلم 
أوىل أن يقال به مما انفرد به واحد ال أعرف له متقدما إذا احتمل القياس خالف قوله وإن احتمل 

فإن  .ادة على القذفوكذلك شهادة الشهود على اخلمر وغري ذلك وكذلك الشه .القياس قوله
  :لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء  اآلية وقال  :فإن اهلل عز وجل يقول يف القذفة :قال قائل

والذين يرمون احملانات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة  قيل له هذا كما قال اهلل عز 
لزنا مل خيرجه من احلد إال أن يقيم فإذا قذف رجل رجال با .ألن اهلل حكم يف الزنا بأربعة :وجل

 عليه بينة بأنه زان وال يكون عليه بينة 
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وإمنا أريد باألربعة أن يثبت عليه الزنا  .تقطع أقل من أربعة وما مل يتموا أربعة فهو قاذف حيد  
هنن شهادات فييرج من ذلك القاذف وحبد املشهود عليه املقذوف وحكمهم معا حكم شهود الزنا أل

على الزنا ال على القذف فإذا قام على رجل شاهدان بأنه قذف رجال حد ألنه مل يذكر عدد شهود 
وال خيرج من أن حيد له إال بأربعة شهداء يثبتون  .القذف فكان قياسا على الطالق وغريه مما وصفت

  .واهلل تعاىل املوفق .الزنا على املقذوف فيحد ويكون هذا صادقا يف الظاهر

  

 اليمني مع الشاهد  

فأكثر ما جعل اهلل عز وجل من الشهود يف الزنا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل :أخربنا الربيع قال 
فكان تفريق اهلل عز وجل بني الشهادات على ما حكم  .أربعة ويف الدين رجالن أو رجل وامرأتان

هلل من الشهادات شاهدين أو شاهدا اهلل عز وجل من أهنا مفترقة واحتمل إذا كان أقل ما ذكر ا
ال يكون على املشهود له ميني إذا أتى بكمال  :وامرأتني أن يكون أراد ما تتم به الشهادة مبعىن

الشهادة فيعطى بالشهادة دون ميينه ال أن اهلل عز وجل حتم أن ال يعطى أحد بأقل من شاهدين أو 
  .اا يف كتاب اهلل عز وجلشاهد وامرأتني ألنه مل حيرم أن جيوز أقل من ذلك ن

ألن عليه داللة السنة مث اآلثار وبعض اإلمجاع والقياس  .وهبذا نقول :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أخربنا عبد اهلل بن احلرث عن  :يقضي باليمني مع الشاهد فسألنا سائل ما رويت منها فقلنا :فقلنا

ابن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن
 :أخربنا الشافعي قال :يف األموال أخربنا الربيع قال :وسلم قضى باليمني مع الشاهد قال عمرو

أخربنا إبراهيم بن حممد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرمحن عن ابن عباس ورجل آخر من 
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى  .فظ امسهأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مساه ال أح

أخربنا مسلم بن خالد عن جعفر بن  :أخربنا الشافعي قال :باليمني مع الشاهد أخربنا الربيع قال
أقضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باليمني مع  :حممد قال مسعت احلكم بن عتيبة يسأل أيب

وقال جعفر يف  :قال مسلم .عنه بني أظهركم نعم وقضى هبا علي رضي اهلل تعاىل :الشاهد قال



فحكمنا باليمني مع الشاهد يف األموال دون ما  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يف الدين :حديثه
وما حكمنا فيه باليمني مع الشاهد أجزنا فيه شهادة النساء مع الرجال وما مل حنكم فيه  .سواها

 باليمني مع الشاهد مل جنز فيه 
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  .شهادة النساء مع الرجال استدالال مبعىن كتاب اهلل عز وجل الذي وصفت يف شهادهتن قبل هذا  

فيالفنا بعض الناس يف اليمني مع الشاهد خالفا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل :أخربنا الربيع قال 
على من لقيت ممن أرد حكم من حكم هبا ألهنا خالف القرآن فقلت أل :أسرف فيه على نفسه فقال

ففيه أن حتما من  :فقلت .نعم :أمر اهلل بشاهدين أو شاهد وامرأتني فقال :خالفنا فيها علما
 .فقله :فإن قلته قلت له :اهلل عز وجل أن ال جيوز أقل من شاهدين أو شاهد وامرأتني فقال

حران  :وجتد من الشاهدان اللذان أمر اهلل عز وجل هبما فقال :فقلت .فقد قلته :فقال
قلت  .نعم :قال .ومن حكم بدون ما قلت خالف حكم اهلل :مسلمان بالغان عدالن قلت

إذ أجزت شهادة  :وأين قلت :إن كان كما زعمت فقد خالفت حكم اهلل عز وجل قال :له
أهل الذمة وهم غري الذين شرط اهلل جل وعز أن جتوز شهادهتم وأجزت شهادة القابلة وحدها على 

 .وجهان أعطيت هبما من جهة الشهادة مث أعطيت بغري شهادة يف القسامة وغريهاالوالدة وهذان 

أقول إن القضاء باليمني مع الشاهد ليس خبالف حكم اهلل عز وجل بل  :قلت .فتقول ماذا :قال
حبكم اهلل حكمت باليمني مع الشاهد ففرض اهلل طاعة رسوله فاتبعت رسوله فعن اهلل قبلت كما قبلت 

وهلذا كتاب  . صلى اهلل عليه وسلم على املعىن الذي وصفت من أن اتباع أمره فرضعن رسول اهلل
نعم  :قلت .أفتوجدين هلا نظريا يف القرآن :طويل هذا خمتار منه قد قالوا فيه وقلنا وأكثرنا قال

أمر اهلل عز وجل يف الوضوء بغسل القدمني أو مسحهما فمسحنا ومسحت على اخلفني بالسنة وقول 
قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما  فحرمنا حنن وأنت كل ذي ناب من السباع   :ز وجلاهلل ع

كتاب اهلل عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم  فحرمنا حنن وأنت أن   :بالسنة وقول اهلل عز وجل



والسارق والسارقة فاقطعوا   :جيمع بني املرأة وعمتها وبني املرأة وخالتها بالسنة قال اهلل عز وجل
هما  وقال  الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة  ودلت السنة على أنه إمنا يقطع أيدي

بعض السراق دون بعض وجيلد مائة بعض الزناة دون بعض فقلنا حنن وأنت به وكان رسول اهلل صلى 
هد تلزمك من اهلل عليه وسلم املبني عن اهلل عز وجل معىن ما أراد خاصا وعاما فكذلك اليمني مع الشا

حيث لزمك هذا فإن كنت مايبا باتباع ما وصفنا من السنة مع القرآن مل تسلم من أن تكون خمطئا 
 بترك اليمني مع الشاهد وإن كنت مايبا بترك اليمني مع الشاهد مل تسلم من أن يكون 
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فقد خالفك  .ع كل سارقعليك ترك املسح على اخلفني وترك حترمي كل ذي ناب من السباع وقط  
ومنهم من خالف  .يف هذا كله بعض أهل العلم ووافقنا يف اليمني مع الشاهد عوام من أصحابنا

أحاديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم هي أثبت من اليمني مع الشاهد وإن كانت اليمني ثابتة لعلة 
له هبذا حجة على من خالفنا أضعف من كل علة اعتل هبا من رد اليمني مع الشاهد فإن كانت لنا و

  .كانت عليه فيما خالف من األحاديث

يف أن شهادة النساء فيه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل الوالد وعيوب النساء مما مل أعلم خمالفا لقيته 
جائزة ال رجل معهن وهذا حجة على من زعم أن يف القرآن داللة على أن ال جيوز أقل من شاهدين أو 

ففيه داللة  .وامرأتني ألنه ال جيوز على مجاعة أهل العلم أن خيالفوا اهلل حكما وال جيهلوه شاهد واحد
على أن أمر اهلل بشاهدين أو شاهد وامرأتني حكم ال ميني على من جاء به مع الشاهد واحلكم باليمني 

أخربنا الربيع  مع الشاهد حكم بالسنة ال خمالف للشاهدين ألنه غريمها مث اختلفوا يف شهادة النساء
ال جيوز يف  :أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال :أخربنا الشافعي قال :قال

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .شهادة النساء ال رجل معهن يف أمر النساء أقل من أربع عدول

النساء فجعل ملا ذكر اهلل عز وجل شهادة  :فكيف أخذت به قلت :فإن قال قائل .وهبذا نأخذ
امرأتني يقومان مقام رجل يف املوضع الذي أجازمها اهلل تعاىل فيه وكان أقل ما انتهى إليه من عدد 



الرجال رجلني يف الشهادات اليت تثبت هبا احلقوق وال حيلف معها املشهود له شاهدين أو شاهدا 
 موضع أن جيوز منهن إال أربع وامرأتني مل جيز واهلل تعاىل أعلم إذا أجاز املسلمون شهادة النساء يف

  .عدول ألن ذلك معىن حكم اهلل عز وجل

جتوز شهادة امرأة وحدها كما جيوز يف اخلرب  :فقال بعض الناس :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وإن كان من قبل الشهادات أجزهتا مل أجز  .وليس من قبل الشهادات أجزهتا .شهادة واحد عدل

وأين اخلرب من  :فقيل لبعض من يقول هذا القول .و خري شاهد وامرأتنيإال ما ذكرت من أربع أ
 .تقبل يف اخلرب كما قلت امرأة واحدة ورجال واحدا وتقول فيه :وأين يفترقان قلت :الشهادة قال

واخلرب هو ما استوى فيه امليرب  :قلت .أخرنا فالن عن فالن أفتقبل هذا يف الشهادات فقال ال
والشهادة ما كان الشاهد منها خليا  :قلت .نعم :قال .حالل وحرام وامليرب والعامة من

 أما يف  :أفترى هذا يشبه هذا قال :قلت .نعم :والعامة وإمنا تلزم املشهود عليه قال
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إذا قبلت يف اخلرب فالنا عن فالن فاقبل يف أن ختربك  :أفرأيت لو قال لك قائل :هذا فال قلت  
وال أقبل هذا حىت أقف اليت شهدت أو  :أن امرأة رجل ولدت هذا الولد قال .رأةامرأة عن ام

  .أما يف هذا فال :وأنزلته منزلة اخلرب قال :قلت .يشهد عليها من جتوز شهادته بأمر قاطع

هو مبنزلة اخلرب ومل تقسه يف  :ففي أي شيء أنزلته منزلة اخلرب هل عدوت هلذا أن قلت :قلت 
 :فمن أصحابك من قال :قال .لذي قلت فأمسعك إذا تضع األصول لنفسكشيء غري األصل ا

 .ال :هل رأيتين أذكر لك قوال ال تقول له قال :قلت له .ال جيوز أقل من شهادة امرأتني

فإيل أي شيء ذهب من ذهب إىل ما ذهبنا إليه من أنه  :فكيف ذكرت يل ما ال أقول له قال :قلت
إليه من أن تقول له على معىن كتاب اهلل وما أعرف له متقدما يلزم خرب ال شهادة وال إىل ما ذهبت 

أن تنتقل عن قولك الذي يلزمك فيه عندي أن تنتقل عنه أوىل بك من ذكر قول  :فقلت له .قوله
من خالفك كنا شبيها أن  .غريك فهذا أمر مل نكلفه حنن وال أنت ولوال عرضك بترفيع قولك وختطئة



ن شهد على شيء من ذلك رجالن أو رجل وامرأتان قلت أجيز الشهادة فإ :ندع حكاية قولك قال
وكيف مل تعدهم بالشهادة فساقا وال  :قال .وتكون أوثق عندي من شهادة النساء ال رجل معهن

قال اهلل عز  :قلت .فادللين على ما وصفت :قال .الشهادة غري الفسق :جتيز شهادهتم قلت
ائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم  قال رسول اهلل صلى اهلل والاليت يأتني الفاحشة من نس  :وجل

نعم  والشهود على الزنا   :أمهله حىت آيت بأربعة شهداء قال :عليه وسلم لسعد حني قال له
نظروا من املرأة إىل حمرم ومن الرجل إىل حمرم فلو كان النظر لغري إقامة شهادة كان حراما فلما كان 

يأمر اهلل عز وحل مث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال مبباح ال مبحرم فكل إلقامة شهادة مل جيز أن 
ومن نظر لتلذذ وغري شهادة عامدا كان جرحا إال  .من نظر ليثبت شهادته هلل أو للناس فليس جبرح

قال اهلل عز  :ا شرط الذين تقبل شهادهتم قال الشافعي رمحه اهلل تعاىلM0 .أن يعفو اهلل عنه
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا   :ن ذوا عدل منكم  وقال عز وجلاثنا  :وجل

وكان الذي  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء  
يعرف من خوطب هبذا أنه أريد به األحرار املرضيون املسلمون من قبل أن رجالنا ومن نرضاه أهل ديننا 

ورجالنا أحرارنا والذين نرضى أحرارنا ال مماليكنا  .ن لقطع اهلل الوالية بيننا وبينهم بالدينال املشركو
 الذين يغلبهم من 
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وأن الرضا إمنا يقع على العدل منا وال  .ميلكهم على كثري من أمورهم وأنا ال نرضى أهل الفسق منا  
فإذا كانت الشهادة ليقطع  .رائض البالغون دون من مل يبلغيقع إال على البالغني ألنه إمنا خوطب بالف

هبا مل جيز أن يتوهم أحد أنه يقطع مبن مل يبلغ أكثر الفرائض فإذا مل يلزمه أكثر الفرائض يف نفسه مل 
ومل أعلم خمالفا لقيته يف أنه أريد هبا األحرار العدول يف كل شهادة على  .يلزمه غريه فرضا بشهادته

من أصحابنا من ذهب إىل أن جييز شهادة الابيان يف اجلراح ما مل يتفرقوا فإذا تفرقوا مل مسلم غري أن 
من رجالكم  يدل على أن ال جتوز شهادة الابيان   :وقول اهلل تبارك وتعاىل .جتز شهادهتم عنده



 قال الشافعي .فإن ابن عباس ردها :أجازها ابن الزبري قيل :فإن قال قائل .واهلل أعلم يف شيء
أخربنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس رضي اهلل تعاىل  :رمحه اهلل تعاىل

ألن اهلل عز  .وزاد ابن جريج عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس .عنهما يف شهادة الابيان ال جتوز
فإن  .لمومعىن الكتاب مع ابن عباس واهلل تعاىل أع :ممن ترضون من الشهداء  قال  :وجل قال
وكيف تكون الداللة بقول صبيان منفردين إذا تفرقوا مل  :قيل .أردت أن تكون داللة :قال

يقبلوا إمنا تكون الداللة بقول البالغني الذين يقبلون بكل حال فأشبه ما وصفت أن يكون دليال على أن 
وال جتوز شهادة  حكم اهلل فيمن جتوز شهادته هو من وصفت ممن يشبه أن تكون اآلية دلت على صفته

  .مملوك يف شيء وإن قل وال شهادة غري عدل

  

 ID ' '    احلذف  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب
 كما حكاه 

  

 الكسائي وأما التاريح بالوجهني عن العرب فميالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   

  

 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :كالمه تاريح بنقله نعميتوقف فيه إذ ليس يف   

  

  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  

  

 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   

  

 نه ملا ثبت أ :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  

  

 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  

  

 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   

  



 صمت  :أو .األيام سرت مخسا وأنت تريد :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  

  

 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الاوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   

  

   

 

 2548 :صفحة 

 

   

 باب شهادة القاذف  

والذين يرمون احملانات مث مل يأتوا بأربعة   :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إال الذين تابوا  قال شهداء فاجلد

فأمر اهلل عز وجل أن يضرب القاذف مثانني وال تقبل له شهادة أبدا ومساه  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
يف حال  يلزم أن يضرب مثانني وأن ال تقبل له شهادة وأن يكون عندنا :فقلنا .فاسقا إال أن يتوب

 .من مسي بالفسق إال أن يتوب فإذا تاب قبلت شهادته وخرج من أن يكون يف حال من مسي بالفسق

إمنا كان  :قيل له .فكيف تكون التوبة اإلكذاب :فإن قال قائل .وتوبته إكذابه نفسه :قال
 .القذف باطل وتكون التوبة بذلك :يف حد املذنبني بأن نطق بالقذف وترك الذنب هو أن يقول

فإن  .وكذلك يكون الذنب يف الردة بالقول هبا والتوبة الرجوع عنها بالقول فيها باإلميان الذي ترك
فهل من دليل على هذا ففيما وصفت كفاية ويف ذلك دليل عن عمر سنذكره يف  :قال قائل
إن تبت قبلت شهادتك  :فإن كان القاذف يوم قذف ممن جتوز شهادته فحد قيل له مكانه .موضعه
ذا أكذب نفسه قبلت شهادته وإن مل يفعل مل تقبل حىت يفعل ألن الذنب الذي ردت به شهادته هو فإ

وإن قذف وهو ممن ال جتوز شهادته مث تاب مل تقبل شهادته من  .القذف فإذا أكذب نفسه فقد تاب
فإذا  .القذف :واآلخر .أحدمها سوء حاله قبل أن يقذف :قبل أن ردها كان من وجهني

د الوجهني مل خيرج من الوجه اآلخر ولكن يكون خارجا من أن يكون فيه علة رد خرج من أح
الشهادة بالقذف فإذا أكذب نفسه وثبت عليه علة رد الشهادة بسوء احلال حىت ختترب حاله فإذا ظهر 



وهكذا لو حد مملوك حسن احلال مث عتق مل تقبل شهادته إال بإكذابه نفسه  .منه احلسن قبلت شهادته
 .وهكذا لو حد ذمي حسن احلال فأسلم مل تقبل شهادته إال بإكذابه نفسه يف القذف .قذفيف ال

إن اآلية ملكتفى هبا من احلديث وإن فيه حلديثا أخربنا  :أفتذكر يف هذا حديثا فقلت :فقال يل قائل
زعم أهل  :مسعت الزهري يقول :أخربنا ابن عيينة قال :أخربنا الشافعي قال :للربيع قال
ق أن شهادة القاذف ال جتوز فأشهد ألخربين مث مسى الذي أخربه أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل العرا

شككت بعد  :تعاىل عنه قال أليب بكرة  تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك  قال سفيان
 :ما مسعت الزهري يسمي الرجل فسألت فقال يل عمر بن قيس هو سعيد بن املسيب فقيل لسفيان

 قال الشافعي رمحه اهلل  .ال هو سعيد إن شاء اهلل تعاىل :خربه فقال شككت يف
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حدثنا  :أخربنا الشافعي قال :وبلغين عن ابن عباس مثل هذا املعىن أخربنا الربيع قال :تعاىل  
قوله كلنا ن :إذا تاب قبلت شهادته وقال :إمساعيل بن إبراهيم عن ابن أيب جنيح أنه قال يف القاذف

  .فقلت من قال عطاء وطاوس وجماهد

  

 باب اخلالف يف إجازة شهادة القاذف  

إذا ضرب احلد مث تاب مل جتز  :فيالفنا بعض الناس يف القاذف فقال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فذكرت له ما ذكرت من  .وإن مل يضرب احلد أو ضربه ومل يوفه جازت شهادته .شهادته أبدا
وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك   :فإنا ذهبنا إىل قول اهلل عز وجل :واآلثار فقال معىن القرآن

  .نطرح عنهم اسم الفسق وال نقبل هلم شهادة :هم الفاسقون إال الذين تابوا  فقلنا

أو جتد األحكام عندك فيما يستثىن على ما وصفت فيكون مذهبا ذهبتم يف اللفظ  :فقلت لقائل هذا 
أرأيت رجال  :قلت .أوضح هذا يل :عندك يف االستثناء على غري ما وصفت فقال أم األحكام
واهلل ال أكلمك أبدا وال أدخل لك بيتا وال آكل لك طعاما وال أخرج معك سفرا وإنك  :لو قال

لغري محيد عندي وال أكسوك ثوبا إن شاء اهلل تعاىل أيكون االستثناء واقعا على ما بعد قوله أبدا أو على 



فكيف مل توقع  :قلت .بل على الكالم كله :بعد غري محيد عندي أو على الكالم كله قالما 
االستثناء يف اآلية على الكالم كله وأوقعتها يف هذا الذي هو أكثر يف اليمني على الكالم كله أخربنا 

هد استش :إن أبا بكرة قال لرجل أراد استشهاده :قال الشافعي قال حممد بن احلسن :الربيع قال
فالرجل الذي وصفت امتنع من أن يتوب من القذف وأقام  :قلت .غريي فإن املسلمني فسقوين

ولو مل يكن لنا يف هذا إال ما رويت كان حجة  .عليه وهكذا كل من امتنع أن يتوب من القذف
إن كان الرجل عندك ممن تاب من القذف بالرجوع عنه فقد أخرب عن  :وكيف قلت :عليك قال
وفيما قال داللة على أن  .م فسقوه وأنت تزعم أنه إذا تاب سقط عنه اسم الفسقاملسلمني أهن

  .املسلمني ال يلزمونه اسم الفسق إال وشهادته غري جائزة

وال جييزون شهادته إال وقد أسقطوا عنه اسم الفسق ألهنم ال يفرقون بني إسقاط اسم الفسق  :قلت 
وإذا كنت تقبل شهادة القاتل والزاين  .ه كما تفرق بينهعنه بالتوبة وإجازة شهادته بسقوط االسم عن

تأولت  :إذا تاب فكيف خاات هبا القاذف وهو أيسر ذنبا من غريه قال .واملستتاب من الردة
أفتجعل شرحيا  :قلت .قاله شريح :قال .تأولك خطأ على لسانك :قلت .فيه القرآن

 ن مسيت اهلل وقول عمر بن اخلطاب وابن عباس وم .حجة على كتاب
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وغريهم واألكثر من أهل املدينة ومكة وكيف زعمت إن مل يطهر باحلد قبلت شهادته وإذا طهر   
  .باحلد مل تقبل شهادته إذا كان تائبا يف احلالني واهلل تعاىل أعلم

  

 باب التحفظ يف الشهادة  

لبار والفؤاد كل أولئك كان عنه وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع وا  :قال اهلل عز وجل 
قال الشافعي  .إال من شهد باحلق وهم يعلمون  أخربنا الربيع قال  :مسؤوال  وقال اهلل عز وجل

 :رمحه اهلل تعاىل وحكي أن إخوة يوسف وصفوا أن شهادهتم كما ينبغي هلم فحكي أن كبريهم قال

ا إال مبا علمنا وما كنا للغيب حافظني  ارجعوا إىل أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدن 



منها ما عاينه الشاهد فيشهد  :وال يسع شاهدا أن يشهده إال مبا علم والعلم من ثالثة وجوه :قال
باملعاينة ومنها ما مسعه فيشهد ما أثبت مسعا من املشهود عليه ومنها ما تظاهرت به األخبار مما ال ميكن 

القلوب فيشهد عليه هبذا الوجه وما شهد به رجل على رجل أنه فعله  يف أكثره العيان وتثبت معرفته يف
أن يكون يثبته مسعا  :واآلخر .أحدمها أن يكون يثبته مبعاينة :أو أقر به مل جيز إال أن جيمع أمرين
ال جتوز شهادة األعمى إال أن يكون أثبت شيئا  :وهبذا قلت .مع إثبات بار حني يكون الفعل

مسعا مث عمي فتجوز شهادته ألن الشهادة إمنا تكون يوم يكون الفعل الذي يراه معاينة أو معاينة و
فإذا كان ذلك قبل يعمى مث شهد عليه  .الشاهد أو القول الذي أثبته مسعا وهو يعرف وجه صاحبه

  .حافظا له بعد العمى جاز

ان هذا هكذا وإذا ك .وإذا كان القول والفعل وهو أعمى مل جيز من قبل أن الاوت يشبه الاوت 
كان الكتاب أحرى أن ال حيل ألحد أن يشهد عليه والشهادة يف ملك الرجل الدار أو الثوب على 

تظاهر األخبار بأنه مالك الدار وعلى أن ال يرى منازعا له يف الدار والثوب فيثبت ذلك يف القلب فيسع 
ىل نسبه ومل يسمع دافعا ومل ير الشهادة عليه وعلى النسب إذا مسعه ينتسب زمانا أو مسع غريه ينسبه إ

وكذلك يشهد على عني املرأة ونسبها إذا تظاهرت له أخبار من يادق ألهنا فالنة  .داللة يرتاب هلا
وكذلك حيلف الرجل على ما يعلم بأحد  .ويراها مرة بعد مرة وهذا كله شهادة بعلم كما وصفت

  .واهلل تعاىل املوفق .هذه الوجوه فيما أخذ له مع شاهد ويف رد اليمني وغري ذلك

  

 ID ' '    فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل
 ترد واقتار 

  

  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
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 باب اخلالف يف شهادة األعمى  

ال جتوز حىت يكون  :س يف شهادة األعمى فقالفيالفنا بعض النا :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فهل من  :فسألناهم .باريا يوم شهد ويوم رأى ومسع أو رأى إن مل يسمع إذا شهد على رؤية

إنا  :حجة كتاب أو سنة أو أثر يلزم فلم يذكروا من ذلك شيئا لنا وكانت حجتهم فيه أن قالوا
يكون يرى يوم عاين الفعل أو مسع القول من احتجنا إىل أن يكون يرى يوم شهد كما احتجنا إىل أن 

أرأيت الشهادة أليست  :فقلت له .املشهود عليه ومل تكن واحدة من احلالني أوىل له من األخرى
فإذا كان القول والفعل  :بلى قلت :قال .ليوم يكون القول أو الفعل وإن يقم هلا لعد ذلك بدهر
فأقول لغري األول ال جيوز إال  :مل جتز شهادته قال وهو باري مسيع مثبت مث شهد له بعد عاقال أعمى

أفيجوز أن يشهد على فعل رحل حي مث ميوت الرحل فيقوم بالشهادة وهو ال يرى  :قلت .ألمرين
فما علمتك تثبت لنفسك  :قلت .نعم :الرجل ويقوم بالشهادة على آخر وهو غائب ال يراه قال

ها باري وشهد هلا أعمى ألنه ال يعاين املشهود عليه ألن حجة إال خالفتها ولو كنت ال جتيزها إذا أثبت
أما امليت  .ذلك حق عندك لزمك أن ال جتيزها باريا على ميت وال غائب ألنه ال يعاين واحدا منهما

فإن رجعت يف الغائب  :قال .وأما الغائب ببلد فأنت جتيزها وهو ال يراه .فال يعاينه يف الدنيا
 .ال :أفترجع يف امليت وهو أشد عليك من الغائب قال :تفقل .ال أجيزها عليه :فقلت
إن  :فإن من أصحابك من جييز شهادة األعمى لكل حال إذا أثبت كما يثبت أهله فقلت :قال

ليس فيه أثر يلزم فأتبعه  :فلم مل تقل به قلت :قال .كان هذا صوابا فهو أبعد لك من الاواب
وال  .هادة فيما ال يكون إال بعيان أو عيان وإثبات مسعومعنا القرآن واملعقول مبا وصفت من أن الش

وخيالفونك يف الكتاب  :قال .حيوز أن حتوز شهادة من ال يثبت بعيان ألن الاوت يشمه الاوت
وذلك أبعد من أن جتوز الشهادة عليه وقوهلم فيه متناقض ويزعمون أنه ال حيل يل لو عرفت  :قلت

وأنا ذاكر ويزعمون أين إن عرفت كتاب ميت حل يل أن أشهد  كتايب ومل أذكر الشهادة أن أشهد إال
  .عليه وكتايب كان أوىل أن أشهد عليه من كتاب غريي



ولو أجاز أن أفرق بينهما جاز أن أشهد على كتايب وال أشهد على كتاب غريي وال جيوز واحد منهما  
طي بالقسامة وحتلف الرجل فإنا حنتج عليك يف أنك تع :ملا وصفت من معىن كتاب اهلل عز وجل قال

  :قلت .مع شاهده على ما غاب بأهنم قد حيلفون على ما ال يعلمون
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ال يكون إال  :فإن قال :قلت .حيلفون على ما يعلمون من أحد الوجوه الثالثة اليت وصفت لك  
 :قلت .فاذكر ذلك :قال .أترك هذا القول إذا سئلت :فقلت له .من املعاينة والسماع

وقد  :قلت .نعم :أرأيت الشهادة على النسب وامللك أتقبلهما من الوجوه اليت قبلناها منها قال
ميكن أن ينتسب الرجل إىل غري نسبه مل ير أباه يقربه وميكن أن تكون الدار يف يدي الرجل وهو ال 

مجع الناس على فقد أ :قال .ميلكها قد غابها أو أعاره إياها غائب وميكن ذلك يف الثوب والعبد
أو رأيت  .وإن كانوا أمجعوا ففيه داللة لك على أن القول كما قلنا دون ما قلت :إجازة هذا قلنا

 :عبدا ابن مخسني ومائة سنة ابتاعه ابن مخس عشرة سنة مث باعه وأبق عند املشتري فياصمه فيه فقال

شرق وأنا باملغرب وال متكنين وقال لك هذا ولد بامل :فقلت .أحلفه لقد باعه إياه بريا من اإلباق
حيلف على البت وإمنا يرجع يف ذلك  :قال .املسألة عنه ألنه ليس ها هنا أحد من أهل بلده أثق به

أرأيت قوما قتل أبوهم  :قلت .نعم :ويسعك ذلك ويسع القاضي قال :قلت .إىل علمه
غاب ممن يادق عندهم وال  فأمكنهم أن يعترفوا القاتل أو يعاينوه أو خيربهم من عاينه ممن مات أو

جتوز شهادهتم عندي أليسوا أوىل أن يقسموا من صاحب العبد الذي وصفها أن حيلف واهلل تعاىل 
  .أعلم

  

 ID ' '   وهذا إن صح ال  .صمت مخسة وأنه فايح :ونقل أبو حيان أنه يقال
 يعارض قول سيبويه 

  

 يل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليا  



  

 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   

  

 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فايحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   

  

 ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عافور فإن  صمنا مخسة كما :أفاح هذا إن ثبت  

  

  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  

  

 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيينا ابو حممد الدمياطي  

  

 دمة مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفايح وورد يف بعض الطرق املتق (ستة)ثبوت اهلاء يف   

  

 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  

  

 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فايح  

  

 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   

  

 ط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سقو  
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 باب ما جيب على املرء من القيام بشهادته  



يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هلل شهداء   :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
يا أيها الذين   :رمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى  وقالبالقسط وال جي

وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب    :آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء له  إىل آخر اآلية وقال
وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه   :والذين هم بشهاداهتم قائمون  وقال عز وجل  :وقال
 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وأقيموا الشهادة هلل    :قلبه واهلل مبا تعملون عليم  وقالآمث 

والذي أحفظ عن كل من مسعت منه من أهل العلم يف هذه اآليات أنه يف الشاهد وقد لزمته الشهادة 
وال يكتم عن  وإن فرضا عليه أن يقوم هبا على والديه وولده والقريب والبعيد وللبغيض القريب والبعيد

مث تتفرع الشهادات فيجتمعون وخيتلفون فيما يلزم منها  :قال .أحد وال حيايب هبا وال مينعها أحدا
  .ما ال يلزم وهلذا كتاب غري هذا

  

 باب ما علي من دعي يشهد بشهادة قبل أن يسأهلا  

مسمى فاكتبوه  إذا تداينتم بدين إىل أجل  :قال اهلل عز وجل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
قال الشافعي رمحه اهلل  .وال يأب الشهداء إذا ما دعوا    :وليكتب بينكم كاتب بالعدل  إىل قوله

وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهلل  داللة على أن عليه فيما   :يف قول اهلل عز وجل :تعاىل
ال بد  .كلما حلق كتبه علمه اهلل من الكتاب حقا يف منفعة املسلمني وحيتمل ذلك احلق أن يكون

أن يقوم منهم من يكفي حىت ال تكون احلقوق  :وحيتمل أن يكون عليه وعلى من هو يف مثل حاله
 .معطلة ال يوجد هلا يف االبتداء من يقوم بكفايتها والشهادة عليها فيكون فرضا الزما على الكفاية

على املتيلف فإذا مل يقم به كان  فإذا قام هبا من يكفي أخرج من يتيلف من املأمث والفضل للكايف
حرج مجيع من دعي إليه فتيلف بال عذر كما كان اجلهاد والاالة على اجلنائز ورد السالم فرضا على 
الكفاية ال حيرج املتيلف إذا كان فيمن يقوم بذلك كفاية فلما احتمل هذين املعنيني معا وكان يف 

فيها كالدليل على أنه هنى الشهداء املدعوون كلهم أن  سياق اآلية  وال يأب الشهداء إذا ما دعوا  كان
وال يضار كاتب وال شهيد  فأشبه أن يكون حيرج من ترك ضرارا وفرض القيام هبا يف   :يأبوا قال

وقد  .االبتداء على الكفاية وهذا يشبه واهلل تعاىل أعلم ما وصفت من اجلهاد واجلنائز ورد السالم
  .من هذا املعىن ومل أحفظ خالفه عن أحد أذكره حفظت عن بعض أهل العلم قريبا
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 الدعوى والبينات  

أخربنا مسلم عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة عن ابن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
  .البينة على املدعي    :عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

  

 باب يف األقضية  

يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم   :قال اهلل تبارك وتعاىل :ل الشافعي رمحه اهلل تعاىلقا 
بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهلل إن الذين يضلون عن سبيل اهلل هلم عذاب شديد 

وك فاحكم بينهم فإن جاء  :مبا نسوا يوم احلساب وقال لنبيه صلى اهلل عليه وسلم يف أهل الكتاب
وأن   :وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن اهلل حيب املقسطني  وقال  :أو أعرض عنهم  إىل

وإذا   :احكم مبا أنزل اهلل وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهلل إليك  وقال
اهلل نبيه صلى اهلل عليه  فأعلم :حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل  قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل

 .وسلم أن فرضا عليه وعلى من قبله والناس إذا حكموا أن حيكموا بالعدل والعدل اتباع حكمه املنزل

وأن احكم بينهم   :قال اهلل عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم حني أمره باحلكم بني أهل الكتاب
دينه وأهل دينه موضع اإلبانة عن كتاب اهلل عز  مبا أنزل اهلل  ووضع اهلل نبيه صلى اهلل عليه وسلم من

فال وربك   :من يطع الرسول فقد أطاع اهلل  وقال  :وجل معىن ما أراد اهلل وفرض طاعته فقال
 .فليحذر الذين خيالفون عن أمره  اآلية  :وقال .ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم  اآلية

اهلل عليه وسلم فليس ملفت وال حلاكم أن يفيت وال حيكم حىت  فعلم أن احلق كتاب اهلل مث سنة نبيه صلى
فإذا خالفهما فهو عا  هلل عز وجل  .يكون عاملا هبما وال أن خيالفهما وال واحدا منهما حبال

وحكمه مردود فإذا مل يوجدا مناوصني فاالجتهاد بأن يطلبا كما يطلب االجتهاد بأن يتوجه إىل البيت 



حسنا على غري االجتهاد كما ليس ألحد إذا غاب البيت عنه أن يالي حيث وليس ألحد أن يقول مست
وهذا موضوع بكماله يف كتاب مجاع علم الكتاب مث  .أحب ولكنه جيتهد يف التوجه إىل البيت

  .السنة

  

 ID ' '   احلديث.  

  

 أربعة يتربان بأنفسهن ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  

  

  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
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 باب يف اجتهاد احلاكم  

وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ   :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ا حكما وعلما  قال احلسن نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكال آتين

لوال هذه اآلية لرأيت أن احلكام قد هلكوا ولكن اهلل محد هذا لاوابه وأثىن على هذا  :بن أيب احلسن
أخربنا الدراوردي عن يزيد بن اهلاد عن حممد بن  :أخربنا الشافعي قال :باجتهاده أخربنا الربيع قال

العا  عن عمرو بن العا  أنه مسع رسول اهلل  إبراهيم عن بشر بن سعيد عن أيب قيس موىل عمرو بن
إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله   :صلى اهلل عليه وسلم

هكذا حدثين أبو سلمة عن أيب  :فحدثت هبذا احلديث أبا بكر بن حزم فقال :قال يزيد .أجر  
فيكون فرضا  .جتهاد ويسعه فيه االختالفومن أمر أن جيتهد على مغيب فإمنا كلف اال .هريرة

على اجملتهد أن جيتهد برأي نفسه ال برأي غريه أنه ليس ألحد أن يقلد أحدا من أهل زمانه كما ال 
يكون ألحد له علم بالتوجه إىل القبلة يرى أنه يف موضع أن يقلد غريه إن رأى أهنا يف غري ذلك 



حسان بغري قياس ال جيوز كلف ألحد قال والقياس وإذا كلفوا االجتهاد فبني أن االست .املوضع
مث قياس أن يشبه  .أحدمها يكون يف مثل معىن األصل فذلك الذي ال حيل ألحد خالفه :قياسان

 .الشيء بالشيء من األصل والشيء من األصل غريه فيشبه هذا هبذا األصل ويشبه غريه باألصل غريه

فيه عندنا واهلل تعاىل أعلم أن ينظر فأيهما كان أوىل  وموضع الاواب :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
  .إن أشبه أحدمها يف خالتني واآلخر يف خالة أحلقه بالذي هو أشبه يف خالتني .بشبهه صريه إليه

ومن اجتهد من احلكام مث رأى أن اجتهاده خطأ أو قد خالف كتابا أو سنة أو إمجاعا أو شيئا يف مثل  
وإن كان مما حيتمل ما ذهب إليه وحيتمل غريه مل يرده من ذلك  .ري ذلكمعىن هذا رده وال يسعه غ

ولو صلى على جبل من جبال  .أن على من اجتهد على مغيب فاستيقن اخلطأ كان عليه الرجوع
وإن كان مبوضع ال  .مكة ليال فتأخى البيت مث أبار فرأى البيت يف غري اجلهة اليت صلى إليها أعاد

نه رجع يف املرة األوىل من مغيب إىل يقني وهو يف هذه املرة يرجع من مغيب إىل يراه مل يعد من قبل أ
مغيب وهذا موضوع يف كتاب مجاع العلم من الكتاب والسنة وكتاب القضاء واحلق يف الناس كلهم 
واحد وال حيل أن يترك الناس حيكمون حبكم بلداهنم إذا كانوا خيتلفون فيما فيه كتاب أو سنة أو شيء 

 ثل معنامها حىت يكون حكمهم يف م
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 باب التثبت يف احلكم وغريه  

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا    :قال اهلل تعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ميضي أمره  فأمر اهلل من :إذا ضربتم يف سبيل اهلل فتبينوا  قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل  :اآلية وقال

على أحد من عباده أن يكون مستبينا قبل أن ميضيه مث أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف احلكم 
 .أحدمها قلة التثبت :خاصة أن ال حيكم احلاكم وهو غضبان ألن الغضبان خموف على أمرين

يه لو مل يكن أن الغضب قد يتغري معه العقل ويتقدم به صاحبه على ما مل يكن يتقدم عل :واآلخر
أخربنا ابن عيينة عن عبد امللك بن عمري عن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .غضب



ال حيكم احلاكم أو ال   :عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
ول يف قول النيب صلى ومعق :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يقضي القاضي بني اثنني وهو غضبان  

اهلل عليه وسلم هذا أنه أراد أن يكون القاضي حني حيكم يف حال ال تغري خلقه وال عقله واحلاكم أعلم 
بنفسه فأي حال أتت عليه تغري خلقه أو عقله انبغى له أن ال يقضي حىت تذهب وأي حال صريت إليه 

 -حاكما عندها وقد روي عن الشعيب سكون الطبيعة واجتماع العقل انبغى له أن يتعاهدها فيكون 

آخذ حكمي كأنه يريد أن الطعام يسكن  :وكان قاضيا أنه رئي أنه يأكل خبزا جبنب فقيل له فقال
حر الطبيعة وأن اجلوع حيرك حرها وتتوق النفس إىل املأكل فيشتغل عن احلكم وإذا كان مريضا شقيحا 

أو أشد يتوقى احلكم ويتوقاه على املاللة فإن أو تعبا شقيحا فكل هذا يف حال الغضب يف بعض أمره 
  .العقل يكل مع املاللة ومجاعه ما وصفت

  

 ID ' '    هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه
 إال مطابقة 

  

 أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود   

  

سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
 ويقولون 

  

 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  

  

  :وقال تعاىل (عة عشرعليها تس) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  

  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  

  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  

  



 حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل والقول جبواز  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
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 باب املشاورة  

 :أخربنا الشافعي قال :وشاورهم يف األمر  أخربنا الربيع قال  :قال الشافعي قال اهلل تعاىل 

ما رأيت أحدا أكثر مشاورة ألصحابه من  :قال أبو هريرة :أخربنا ابن عيينة عن الزهري قال
وأمرهم شورى بينهم  قال الشافعي رمحه اهلل   :اهلل عليه وسلم وقال اهلل عز وجل رسول اهلل صلى
إن كان النيب صلى اهلل عليه وسلم لغنيا عن مشاورهتم ولكنه أراد أن يسنت بذلك  :تعاىل قال احلسن

يشاور احلكام بعده إذا نزل باحلاكم األمر حيتمل وجوها أو مشكال انبغى له أن يشاور وال ينبغي له أن 
وال عاملا غري أمني فإنه رمبا أضل من يشاوره ولكنه يشاور من مجع  .جاهال ألنه ال معىن ملشاورته

  .ويف املشاورة رضا اخلام واحلجة عليه .العلم واألمانة

  

 باب أخذ الويل بالويل  

وإبراهيم أم مل ينبأ مبا يف صحف موسى   :قال اهلل تبارك وتعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
قال الشافعي أخربنا ابن عيينة عن عبد امللك بن أجبر عن  .الذي وىف أن ال تزر وازرة وزر أخرى  

دخلت مع أيب على النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال له النيب صلى اهلل  :أبان بن لقيط عن أيب رمثة قال
  : صلى اهلل عليه وسلمابين يا رسول اهلل أشهد به فقال له النيب :من هذا  قال  :عليه وسلم

أخربنا سفيان عن  :أخربنا الشافعي قال :أما إنه ال جيين عليك وال جتين عليه  أخربنا الربيع قال
كان الرجل يؤخذ بذنب غريه حىت جاء إبراهيم فقال اهلل عز  :عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال

 :ل الشافعي رمحه اهلل تعاىلقا .وإبراهيم الذي وىف أن ال تزر وازرة وزر أخرى    :وجل

أن ال تزر وازرة وزر أخرى  أن ال يؤخذ أحد بذنب   :والذي مسعت واهلل أعلم يف قول اهلل تعاىل



وإن قتل أو كان حدا مل يقتل به غريه ومل يؤخذ ومل حيد بذنبه فيما  .غريه وذلك يف بدنه دون ماله
 .ء العباد على أعمال أنفسهم وعاقبهم عليهاألن اهلل جل وعز إمنا جعل جزا .بينه وبني اهلل تعاىل

وكذلك أمواهلم ال جيين أحد على أحد يف ماله إال حيث خص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأن 
جناية اخلطأ من احلر على اآلدميني على عاقلته فأما ما سواها فأمواهلم ممنوعة من أن تؤخذ جبناية 

  .من ضيافة وزكاة وغري ذلك وليس من وجه اجلناية وعليهم يف أمواهلم حقوق سوى هذا .غريهم

قال الشافعي كل من ادعى على امرىء شيئا ما كان من مال وقاا  وطالق وعتق وغريه أحلف  
  .املدعى عليه فإن حلف برىء وإن نكل عن اليمني ردت اليمني على املدعي
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عى وال يقوم النكول مقام إقرار يف شيء حىت يكون فإن حلف استحق وإن مل حيلف مل يستحق ما اد  
فكيف حلفت يف احلدود والطالق والنسب واألموال  :فإن قال قائل .مع النكول ميني املدعي

إن شاء اهلل تعاىل  :وجعلت األميان كلها جتب على املدعى عليه وجتعلها كلها ترد على املدعي قيل له
وقد روي عن عمر بن  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم استدالال بكتاب اهلل مث سنة رسول :قلت

  :إن شاء اهلل قال :وأين الداللة من الكتاب قيل له :فإن قال .اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه

والذين يرمون احملانات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة  فحد الرامي بالزنا مثانني وقال 
جهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم  إىل قوله  أن غضب اهلل عليها والذين يرمون أزوا  :يف الزوج

إن كان من الاادقني  فحكم اهلل عز وجل على القاذف غري الزوج باحلد ومل جيعل له خمرجا منه إال 
وأخرج الزوج من احلد بأن حيلف أربعة أميان ويلتعن خبامسة ويسقط عنه  .بأن يأيت بأربعة شهداء
مل خترج أربعة أميان والتعاهنا وسن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن ينفى الولد احلد ويلزمها إن 

وكان أحكام الزوجني إذا  .والتعانه وسن بينهما الفرقة ودرأ اهلل تعاىل عنها احلد باألميان مع التعانه
احلد عن خالفت أحكام األجنبيني يف شيء فهي جمامعة له يف غريه وذلك أن اليمني فيه قد مجعت درء 

وال حيق احلد على املرأة  .الرجل واملرأة وفرقة ونفي ولد فكان احلد والطالق والنفي معا داخال فيها



أال ترى أن الزوج لو مل يلتعن حد بالقذف وترك  .حني يقذفها إال بيمني الزوج وتنكل عن اليمني
سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو ال ترى أن ر .اخلروج باليمني منه ومل يكن على املرأة حد ومل تلتعن

حتلفون وتستحقون دم صاحبكم  فلما مل حيلفوا رد األميان على اليهود ليربءوا هبا   :قال لألنااريني
فلما مل يقبلها األنااريون تركوا حقهم أو ال ترى أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه بدأ باألميان 

  .ى املدعني واهلل أعلمعلى املدعى عليهم فلما مل حيلفوا ردها عل

  

 ID ' '   وال يكاد يقدر عليه.  

  

 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  

  

 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   

  

فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (انية أيامومث) :كقوله اهلل تعاىل  
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول

  

 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   

  

  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
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 لف فيه أبو حنيفة وابن أيب ليلى هذا كتاب ما اخت 

  



 عن أيب يوسف رمحهم اهلل تعاىل  

  

 وهو كتاب اختالف العراقيني  

أمرتين  :أمرتك بقميص وقال اخلياط :إذا أسلم اخلياط ثوبا فياطه قباء فقال رب الثوب :قال 
اط قيمة القول قول رب الثوب ويضمن اخلي :فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول .بقباء

القول قول اخلياط يف ذلك    :وكان ابن أيب ليلى يقول .يعين أبا يوسف    .الثوب وبه يأخذ
.  

ال  :ولو أن الثوب ضاع من عند اخلياط ومل خيتلف رب الثوب واخلياط يف عمله فإن أبا حنيفة قال 
وبلغنا عن  .يهمضمان عليه وال على القاار والاباغ وما أشبه ذلك من العمال إال فيما جنت أيد

هم  :ال ضمان عليهم وكان ابن أيب ليلى يقول :علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه أنه قال
هم ضامنون إال أن جييء شيء  :قال أبو يوسف .ضامنون ملا هلك عندهم وإن مل جتن أيديهم فيه

الاباغ أو أجري  إذا ضاع الثوب عند اخلياط أو الغسال أو :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .غالب
أمر ببيعه أو محال استؤجر على تبليغه وصاحبه معه أو تبليغه وليس صاحبه معه من غرق أو حرق أو 
سرق ومل جين فيه واحد من األجزاء شيئا أو غري ذلك سن وجوه الضيعة فسواء ذلك كله فال جيوز فيه 

هذا قاسه على العارية  أحدمها أن من أخذ أجرا على شيء ضمنه ومن قال :إال واحد من قولني
  .تضمن

 .إمنا ضمنت العارية ملنفعة فيها للمستعري فهو ضامن هلا حىت يؤديها بالسالمة وهي كالسلف :وقال 

إن العارية مأذون لك يف االنتفاع هبا بال عوض أخذه منك  :وقد يدخل على قائل هذا أن يقال له
فاع به وإمنا منفعتك يف شيء تعمله فيه فال وهذا كله غري مأذون لك يف االنت .املعري وهي كالسلف

يشبه هذا العارية وقد وجدتك تعطي الدابة بكراء فتنتفع منها بعوض يؤخذ منك فال تضمن إن عطبت 
تضمنين وقد احترق  :يف يديك وقد ذهب إىل تضمني القاار شريح فضمن قاارا احترق بيته فقال

أخربنا  :له أجرتك قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل أرأيت لو احترق بيته كنت تترك :بييت فقال شريح
وال جيوز إذا ضمن الاناع إال هذا وأن يضمن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عنه ابن عيينة هبذا

  .كل من أخذ على شيء أجرا



 :والقول اآلخر .وال خيلو ما أخذ عليه األجر من أن يكون مضمونا واملضمون ضامن بكل حال 

 وقد يروى من وجه ال يثبت  .ضمونا فال يضمن حبال كما ال تضمن الوديعة حبالأن ال يكون م
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ال  :أهل احلديث مثله أن علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه ضمن الغسال والاباغ وقال  
ضي أخربنا بذلك إبراهيم بن أيب حيىي عن جعفر بن حممد عن أبيه أن علي ر .يالح الناس إال ذلك
ويروى عن عمر تضمني بعض الاناع من وجه أضعف من هذا ومل نعلم  .اهلل تعاىل عنه قال ذلك

واحدا منهما يثبت وقد روي عن علي بن أيب طالب أنه كان ال يضمن أحدا من األجراء من وجه ال 
ى ال ضمان عل :وثابت عن عطاء بن أيب رباح أنه قال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يثبت مثله

صانع وال على أجري فأما ما جنت أيدي األجراء والاناع فال مسألة فيه وهم ضامنون كما يضمن 
الذي  :قال الربيع .واجلناية ال تبطل عن أحد وكذلك لو تعدوا ضمنوا .املستودع ما جنت يده

لك يذهب إليه الشافعي فيما رأيته أنه ال ضمان على الاناع إال ما جنت أيديهم ومل يكن يبوح بذ
  .خوفا من الاناع

وإذا اغتاب الرجل اجلارية فباعها وأعتقها املشتري فإن أبا حنيفة  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
البيع والعتق فيها باطل ال جيوز ألنه باع ما ال ميلك وأعتق ما ال  :رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول

  .على الغاصب القيمةعتقه جائز و :وكان ابن أيب ليلى يقول .ميلك وهبذا يأخذ

وذا اغتاب الرجل اجلارية فأعتقها أو باعها ممن أعتقها أو اشتراها  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وإذا بطل البيع مل جيز عتق املبتاع ألنه غري  .شراء فاسدا فأعتقها أو باعها ممن أعتقها فالبيع باطل
ولو تناسيها ثالثون مشتريا فأكثر وأعتقها أيهم  .مالك وهي مملوكة للمالك األول البائع بيعا فاسدا

ألنه إذا كان بيع املالك األول الاحيح  .شاء إذا مل يعتقها البائع األول فالبيع كله باطل ويترادون
والبيع إذا  .امللك فاسدا فباعها الذي ال ميلكها فال جيوز بيعه فيها حبال وال بيع من باع بامللك عنه

وإذا اشترى الرجل اجلارية فوطئها مث  .ومن أعتق ما ال ميلك مل جيز عتقه .كان فاسدا مل ميلك به



ليس  :اطلع املشتري على عيب كان هبا دلسه البائع له فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول
وكذلك بلغنا عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه قال أبو يوسف رمحه اهلل  :له أن يردها بعد الوطء

وكان ابن أيب  .ولكنه يقول يرجع عليه بفضل ما بني الاحة والعيب من الثمن وبه يأخذ :تعاىل
يأخذ العشر من قيمتها وناف العشر  :يردها ويرد معها مهر مثلها واملهر يف قوله :ليلى يقول

ولو أن املشتري مل يطأ اجلارية ولكنه حدث هبا عيب عنده مل يكن له أن  .فيجعل املهر ناف ذلك
يف قول أيب حنيفة ولكنه يرجع بفضل ما بني العيب والاحة وبه يأخذ صاحبه وكان ابن أيب  يردها

 يردها ويرد ما  :ليلى يقول
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وإذا اشترى الرجل اجلارية ثيبا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .نقاها العيب الذي حدث عنده  
كان له ردها ألن الوطء ال ينقاها شيئا وإمنا ردها مبثل فأصاهبا مث ظهر منها على عيب كان عند البائع 

وإذا قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باخلراج بالضمان ورأينا اخلدمة  .احلال اليت أخذها هبا
وإن كانت بكرا فأصاهبا  .كذلك كان الوطء أقل ضررا عليها من خدمة أو خراج لو أدته بالضمان

ذلك وإن افتضها مل يكن له ردها من قبل أنه قد نقاها بذهاب العذرة فيما دون الفرج ومل يفتضها فك
فال جيوز له أن يردها ناقاة كما مل يكن جيوز عليه أن يأخذها ناقاة ويرجع مبا نقاها العيب الذي 
دلس له من أصل الثمن الذي أعطي فيها إال أن يشاء البائع أن يأخذها فيكون ذلك له إال أن يشاء 

وال نعلمه ثبت عن عمر وال علي وال  .بسها معيبة وال يرجع بشيء من العيباملشتري أن حي
وإذا اشترى اجلارية فوطئها فاستحقها رجل فقضى له هبا  .خالفهما أنه قال خالف هذا القول

على الواطىء مهر مثلها على مثل ما يتزوج به  :القاضي فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول
وكان ابن  .به ذوا عدل ويرجع بالثمن على الذي باعه وال يرجع باملهر وبه يأخذ الرجل مثلها حيكم
على الواطىء املهر على ما ذكرت لك من قوله ويرجع على البائع بالثمن واملهر ألنه  :أيب ليلى يقول

وكيف يرجع عليه يف قول ابن أيب ليلى مبا أحدث وهو  :قد غره منها فأدخل عليه بعضهم فقال



ىء أرأيت لو باعه ثوبا فيرقه أو أهلكه فاستحقه رجل وضمنه بالقيمة أليس إمنا يرجع على الذي وط
وإذا اشترى الرجل اجلارية  :البائع بالثمن وإن كانت القيمة أكثر منه قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل

 .به مثلهافوطئها مث استحقها رجل أخذها ومهر مثلها من الواطىء وال وقت ملهر مثلها إال ما ينكح 

ويرجع املشتري على البائع بثمن اجلاريه الذي قبض منه وال يرجع باملهر الذي أخذه رب اجلارية منه 
ملا قضى رسول اهلل صلى اهلل  :من أين قلت هذا قيل له :فإن قال قائل .ألنه كشيء استهلكه هو

يبت املهر كانت اإلصابة عليه وسلم يف املرأة تزوج بغري إذن وليها أن نكاحها باطل وأن هلا إن أص
ولو كان  .بشبهة توجب املهر وال يكون للمايب الرجوع على من غره ألنه هو اآلخذ لإلصابة

 .يرجع به على من غره مل يكن للمرأة عليه مهر ألهنا قد تكون غارة له فال جيب هلا ما يرجع به عليها

دلس له فيها بعيب علمه البائع أو مل وإذا اشترى الرجل اجلارية قد  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
فإن حدث هبا عند املشتري عيب مث  .والبائع آمث يف التدليس إن كان عاملا .يعلمه فسواء يف احلكم

 اطلع على العيب الذي دلس له مل يكن له 
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له أن يردها ردها وإن كان العيب الذي حدث هبا عنده أقل عيوب الرقيق وإذا كان مشتريا فكان   
فكذلك عليه للبائع مثل ما كان له على البائع  .بأقل العيوب ألن البيع ال يلزمه يف معيب إال أن يشاء

أن يرد العبد بالعيب  :وال يكون له أن يرد على البائع بعد العيب الذي حدث يف أنه قضى
كما  .ئع ورجوعه بهوللمشتري إذا حدث العيب عنده أن يرجع مبا نقاها العيب الذي دلس له البا

قيمتها  :أصف لك أن تقوم اجلارية ساملة من العيب فيقال قيمتها مائة مث تقوم وهبا العيب فيقال
ارجع بعشر مثنها  :مث يقال له .تسعون وقيمتها يوم قبضها املشتري من البائع ألنه يومئذ مت البيع
بعشرين وإن كان اشتراها خبمسني رجع على البائع كائنا ما كان قل أو كثر فإن اشتراها مبائتني رجع 

سلمها إن  :خبمسة إال أن يشاء البائع أن يأخذها معيبة بال شيء يأخذه من املشتري فيقال للمشتري
وإذا اشترى الرجالن جارية فوجدا هبا عيبا فرضي  .شئت وإن شئت فأمسكها وال ترجع بشيء



ليس لواحد منهما أن  :تعاىل عنه كان يقولأحدمها بالعيب ومل يرضى اآلخر فإن أبا حنيفة رضي اهلل 
ألحدمها أن يرد حاته وإن رضي  :وكان ابن أيب ليلى يقول .يرد حىت جيتمعا على الرد مجيعا

إذا اشترى الرجالن اجلارية صفقة واحدة  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .اآلخر بالعيب وبه يأخذ
فللذي أراد الرد الرد وللذي أراد  .خر التمسكواآل .من رجل فوجدا هبا عيبا فأراد أحدمها الرد

التمسك التمسك ألن موجودا يف بيع االثنني أنه باع كل واحد منهما الناف فالناف لكل واحد 
كالكل لو باعه كما لو باع ألحدمها نافها ولآلخر نافها مث وجدا هبا عيبا كان لكل واحد منهما رد 

وإذا  .لكل واحد منهما أن ميسك وإن رد صاحبه الناف والرجوع بالثمن الذي أخذ منه وكان
 :اشترى الرجل أرضا فيها خنال وفيه مثر ومل يشترط شيئا فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

وكذلك بلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه كان  .الثمر للبائع إال أن يشترط ذلك املشتري
فثمره للبائع إال أن يشترط ذلك املشتري ومن اشترى عبدا وله  من اشترى خنال له مثر مؤبر :يقول

الثمرة  :وكان ابن أيب ليلى يقول .مال فماله للبائع إال أن يشترط ذلك املشتري وبه يأخذ
وإذا اشترى  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .للمشتري وإن مل يشترط ألن مثرة النيل من النيل

وإن كانت مل تؤبر  .فثمرهتا للبائع إال أن يشترط ذلك املبتاعالرجل من الرجل النيل قد أبرت 
فثمرهتا للمشتري ألن مثرها غري منكشف إال يف وقت اإلبار واإلبار حني يبدو االنكشاف وما مل يبد 

 االنكشاف يف الثمر فهو كاجلنني يف بطن أمه ميلكه من ملك أمه وإذا بدا منه االنكشاف كان 
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فإن اشترى عنبا أو تينا أو مثرا أي مثر ما كان بعد  .نني قد زايل أمه وهذا كله يف معىن السنةكاجل  
وذلك أهنا منكشفة ال حائل دوهنا يف مثل معىن النيل  .ما يطلع صغريا كان أو كبريا فالثمرة للبائع

ه مثل السنة ناا أو شبيه املؤبر وهكذا إذا باع عبدا له مال فماله للبائع إال أن يشترط املبتاع وهذا كل
  .مبعناها ال خيالفه



وإذا اشترى الرجل من الرجل اجلارية أو الدابة أو الثوب أو غري ذلك  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فإن مل  .بعتين وهذا العيب به فأنكر ذلك البائع فعلى املشتري البينة :فوجد املشتري به عيبا وقال
أنا أرد اليمني عليه فإن أبا  :يمني باهلل لقد باعه وما هذا العيب به قال البائعتكن له بينة فعلى البائع ال

ال أرد اليمني عليه وال حيوهلا عن املوضع الذي وضعها رسول  :حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول
ىل إال وكان ابن أيب ليلى يقول مثل قول أيب حنيفة رمحه اهلل تعا .اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبه يأخذ

 .احلف وردها فإن أىب أن حيلف مل يقبل منه وقضى عليه :أنه إذا اهتم املدعي رد اليمني عليه فيقال

وإذا اشترى الرجل الدابة أو الثوب أو أي بيع ما كان فوجد املشتري  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
بل عندك فإن كان  :حدث عندك وقال املشتري :به عيبا فاختلف املشتري والبائع فقال البائع

عيبا حيدث مثله حبال فالقول قول البائع مع ميينه على البت باهلل لقد باعه وما هذا العيب به إال أن يأيت 
وإن نكل البائع رددنا اليمني على املشتري  .املشتري على دعواه ببينة فتكون البينة أوىل من اليمني
بالعيب وإن نكل عن اليمني مل نرددها عليه ومل نعطه  اهتمناه أو مل نتهمه فإن حلف رددنا عليه السلعة

ما دل على ما  :فإن قال قائل .بنكول صاحبه فقط إمنا نعطيه بالنكول إذا كان مع النكول ميينه
قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لألنااريني باألميان يستحقون هبا دم صاحبهم  :قيل .ذكرت

ن هبا مث رأى عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه األميان على فنكلوا ورد األميان على يهود يربءو
املدعى عليهم الدم يربءون هبا فنكلوا فردها على املدعني ومل يعطهم بالنكول شيئا حىت رد األميان وسنة 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم النص املفسرة تدل على سنته اجململة وكذلك قول عمر بن اخلطاب 

البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه    :عنه وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم رضي اهلل تعاىل
 .مث قول عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه ذلك مجلة دل عليها نص حكم كل واحدة منهما .

وقد  .ال يعدو باليمني املدعى عليهم خيالف هذا فيكثر وحيمل احلديث ما ليس فيه :والذي قال
 ا يف كتاب األقضية واليمني بني املتبايعني على البت وضعنا هذ
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وإذا باع الرجل بيعا فربىء من كل عيب فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان  .فيما تبايعا فيه  
أال ترى أنه  .الرباءة من كل ذلك جائزة وال يستطيع املشتري أن يرده بعيب كائنا ما كان :يقول
 .من الشجاج برىء من كل شجة ولو أبرأه من القروح برىء من كل قرحة وهبذا يأخذ لو أبرأه

ال يربأ من ذلك حىت يسمي العيوب كلها بأمسائها ومل يذكر أن يضع يده  :وكان ابن أيب ليلى يقول
وإذا باع الرجل العبد أو شيئا من احليوان بالرباءة من  :قال الشافعي رضي اهلل تعاىل عنه .عليه
قضاء عثمان بن عفان رضي اهلل تعاىل عنه أنه برىء  -واهلل تعاىل أعلم  -يوب فالذي نذهب إليه الع

  .ومل يسمه البائع ويقفه عليه .من كل عيب مل يعلمه ومل يربأ من عيب علمه

 وذاك أن ما كانت فيه .وإمنا ذهبنا إىل هذا تقليدا وأن فيه معىن من املعاين يفارق فيه احليوان ما سواه 
احلياة فكان يتغذى بالاحة والسقم وحتول طبائعه قلما يربأ من عيب خيفى أو يظهر فإذا خفي على 
البائع أبرئه بربئه منه فإذا مل خيف عليه فقد وقع اسم العيوب على ما نقاه يقل ويكثر وياغر ويكرب 

 التقليد وما وصفنا وإن أصح يف القياس لوال .وتقع التسمية على ذلك فال يربئه منه إال أن يقفه عليه
من تفريق احليوان غريه ألن ال يربأ من عيب كان به مل يره صاحبه ولكن التقليد وما وصفنا أوىل مبا 

 .وإذا اشترى الرجل دابة أو خادما أو دارا أو ثوبا أو غري ذلك فادعى فيه رجل دعوى ومل .وصفناه

ي يف يديه ذلك املتاع على دعواه فإن أبا يكن للمدعي على دعواه بينة فأراد أن يستحلف املشتري الذ
وكان ابن أيب  .اليمني عليه البتة باهلل ما هلذا فيه حق وهبذا يأخذ :حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

اليمني  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عليه أن حيلف باهلل ما يعلم أن هلذا فيه حقا :ليلى يقول
 .ه ذلك إذا مل يكن يعلم هلذا فيه حقا وهكذا عامة األميان والشهاداتعليه بالبت ما هلذا فيه حق ويسع

وإذا اشترى املشتري بيعا على أن البائع باخليار شهرا أو على أن املشتري باخليار شهرا فإن أبا حنيفة 
البيع فاسد وال يكون اخليار فوق ثالثة أيام بلغنا عن رسول اهلل صلى  :رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول

من اشترى شاة حمفلة فهو خبري النظرين ثالثة أيام إن شاء ردها ورد  :هلل عليه وسلم أنه كان يقولا
معها صاعا من متر أو صاعا من شعري فجعل اخليار كله على قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكان 

  .اخليار جائز شهرا كان أو سنة وبه يأخذ :ابن أيب ليلى يقول

وإذا اشترى الرجل العبد أو أي سلعة ما اشترى على أن البائع باخليار  :ه اهلل تعاىلقال الشافعي رمح 
  .فإن كانت املدة ثالثا أو أقل فالبيع جائز .أو املشتري أو مها معا إىل مدة يافاهنا
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خليار وكيف جاز ا :فإن قال قائل .وإن كانت أكثر من ذلك بطرفة عني فأكثر فالبيع منتقض  
لوال اخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما جاز أن يكون  :ثالثا ومل جيز أكثر من ثالث قيل

اخليار بعد تفرق املتبايعني ساعة ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمنا جعل هلما اخليار إىل أن يتفرقا 
ريته للمشتري فال يكون للبائع االنتفاع وذلك أن رجال ال جيوز أن يدفع ماله إىل البائع ويدفع البائع جا

ولو زعمنا أن هلما أن ينتفعا زعمنا أن عليهما إن شاء  .بثمن سلعته وال للمشتري أن ينتفع جباريته
أحدمها أن يرد رد فإذا كان من أصل مذهبنا أنه ال جيوز أن أبيع اجلارية على أن ال يبيعها صاحبها ألين 

ن امللك شيئا وال يالح أن أملكه بعوض آخذه منه إال ما ملكه عليه إذا شرطت عليه هذا فقد نقاته م
وأصل البيع على اخليار لوال اخلرب كان  .تام فقد نقاته بشرط اخليار كل امللك حىت حظرته عليه
فلما شرط رسول اهلل صلى اهلل عليه  .ينبغي أن يكون فاسدا ألنا نفسد البيع بأقل منه مما ذكرت

ار ثالث بعد البيع وروي عنه عليه الاالة والسالم أنه جعل حلبان بن منقد خيار وسلم يف املاراة خي
ثالث فيما ابتاع انتهينا إىل ما أمر به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من اخليار ومل جناوزه إذ مل جياوزه 

املاراة قد ولك أن أمره به يشبه أن يكون كاحلد لغايته من قبل أن  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
تعرف تاريتها بعد أول حلبة يف يوم وليلة ويف يومني حىت ال يشك فيها فلو كان اخليار إمنا هو ليعلم 

اخليار حىت يعلم أهنا ماراة طال ذلك أو قار كما يكون له  :استبانة عيب التارية أشبه أن يقال له
ر حبان إمنا كان الستشارة غريه ولو كان خيا .اخليار يف العيب إذا علمه بال وقت طال ذلك أو قار

أمكنه أن يستشريه يف مقامه وبعده بساعة وأمكن فيه أن يدع االستشارة دهرا فكان اخلرب دل على أنه 
 .خيار ثالث أقاى غاية اخليار فلم جيز لنا أن جناوزه ومن جاوزه كان عندنا مشترطا بيعا فاسدا

ار يوما وقبضه املشتري فهلك عنده فإن أبا حنيفة وإذا اشترى الرجل بيعا على أن البائع باخلي :قال
وكان ابن  .املشتري ضامن بالقيمة ألنه أخذه على بيع به يأخذ :رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول

ولو أن اخليار كان للمشتري فهلك عنده فهو  .هو أمني يف ذلك ال شيء عليه فيه :أيب ليلى يقول



وإذا باع الرجل العبد باخليار  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عليه بثمنه الذي اشتراه به يف قوهلما
وإمنا منعنا أن نضمنه مثنه أن  .ثالثا أو أقل وقبضه فمات العبد يف يدي املشتري فهو ضامن لقيمته

البيع مل يتم فيه ومنعنا أن نطرح الضمان عنه أنه مل يأخذه إال على بيع يأخذ من املشتري به عوضا فال 
 جنعل 

   

 

 2566 :فحة ص

 

وال وجه ألن يكون أمينا فيه إمنا يكون الرجل أمينا فيما ال ميلك وال ينتفع به  .البيع إال مضمونا  
وسواء  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .منفعة عاجلة وال آجلة وإمنا ميسكه ملنفعة ربه ال ملنفعة نفسه
وإذا اشترى الرجل اجلارية  .يه حىت ماتيف ذلك كان اخليار للبائع أو للمشتري ألن البيع مل يتم ف

فباع نافها ومل يبع الناف اآلخر مث وجد هبا عيبا قد كان البائع دلسه له فإن أبا حنيفة رضي اهلل 
رد  :ويقول .ال يستطيع أن يرد ما بقي منها وال يرجع مبا نقاها العيب :تعاىل عنه كان يقول

 :وكان ابن أيب ليلى رمحه اهلل تعاىل يقول .يأخذ اجلارية كلها كما أخذهتا وإال فال حق لك وبه

قال الشافعي رضي  .يرد ما يف يده منها على البائع بقدر مثنها وكذلك قوهلما يف الثياب ويف كل بيع
وإذا اشترى الرجل من الرجل اجلارية أو الثوب أو السلعة فباع نافها من رجل مث  :اهلل تعاىل عنه

ع مل يكن له أن يرد الناف حباته من الثمن على البائع وال يرجع عليه ظهر منها على عيب دلسه البائ
ردها كما هي أو احبس وإمنا يكون له أن يرجع  :بشيء من نقص العيب من أصل الثمن ويقال له

بنقص العيب إذا ماتت اجلارية أو أعتقت فاارت ال ترد حبال أو حدث هبا عنده عيب فاار ليس له 
وإذا أمكن أن يردها فيلزم  .ما إذا باعها أو باع بعضها فقد ميكن أن يردهاأن يردها عليه حبال فأ

ويرجع  .ويرجع بنقص العيب كما ال يكون له أن ميسكها بيده .ذلك البائع مل يكن له أن يردها
وإذا اشترى الرجل عبدا واشترط فيه شرطا أن يبيعه من فالن أو يهبه لفالن أو  :بنقص العيب قال
وقد بلغنا  .البيع يف هذا فاسد وبه يأخذ :فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقولعلى أن يعتقه 

البيع جائز والشرط  :عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه حنو من ذلك وكان ابن أيب ليلى يقول



وإذا باع الرجل الرجل العبد على أن ال يبيعه من فالن أو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .باطل
على أن ال يستيدمه أو على أن ينفق عليه كذا أو على أن خيارجه فالبيع فيه كله فاسد ألن هذا كله 

العتق اتباعا للسنة والفراق العتق  :وال جيوز الشرط يف هذا إال يف موضع واحد وهو .غري متام ملك
ما فرق بني  :فإن قال رجل .إن اشتراه منه على أن يعتقه فأعتقه فالبيع جائز :ملا سواه فنقول
قد يكون يل ناف العبد فأهبه وأبيعه وأصنع فيه ما شئت غري العتق فال يلزمين  :العتق وغريه قيل

فإن أعتقته وأنا  .ضمان نايب شريكي فيه وال خيرج نايب شريكي من يده ألن كال مالك ملا ملك
شريكي بغري  موسر عتق على نايب شريكي الذي ال أملك ومل أعتق وضمنت قيمته وخرج من يدي

 وأعتق  .أمره
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احلمل فتلمه ألقل من ستة أشهر فيقع عليه العتق ولو بعته مل جيز البيع مع خالفه لغريه يف هذا ويف أم   
وإذا كان لرجل على رجل مال من بيع فحل املال فأخره عنه إىل  :الولد واملكاتب وما سوامها قال
وهو إىل األجل اآلخر الذي  .تأخريه جائز : تعاىل عنه كان يقولأجل آخر فإن أبا حنيفة رضي اهلل

له أن يرجع يف ذلك إال أن يكون ذلك على وجه  :وكان ابن أيب ليلى يقول .أخره عنه وبه يأخذ
وإذا كان للرجل على الرجل مال حال من سلف أو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .الالح منهما

ره صاحب املال باملال إىل مدة من املدد كان له أن يرجع يف النظرة مىت من بيع أو أي وجه كان فأنظ
وذلك أهنا ليست بإخراج شيء من ملكه إىل الذي عليه الدين وال شيئا أخذ منه به عوضا  .شاء

فنلزمه إياه للعوض الذي يأخذه منه أو نفسده ويرد العوض وال فرق بني السلف وبني البيع إال أن 
واملبيع قائم فيجعالنه بيعا غريه بنظرة أو يتداعيان فيه دعوى فياريانه بيعا مستأنفا إىل  يتفاسيا يف البيع

ولو أن رجال كان له على رجل مال فتغيب عنه املطلوب حىت  .أجل فيلزمهما البيع الذي أحدثاه
كان  حط عنه بعض ذلك املال على أن يعطيه بعضه مث ظهر له بعد فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه

له أن يرجع فيما حط  :وكان ابن أيب ليلى يقول .ما حط عنه من ذلك املال فهو جائز :يقول



إن ظهر يل فله مما عليه كذا وكذا مل يكن قوله  :ولو أن الطالب قال .عنه ألنه تغيب عنه وبه يأخذ
ل عليه الدين وإذا تغيب الرج :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .هذا يوجب عليه شيئا يف قوهلم مجيعا

إمنا حططت عنه للتغيب فليس له أن  :من الرجل فحط عنه وهو متغيب شيئا وأخذ منه البقية مث قال
يرجع فيما حط عنه وال يكون هذا من معاين اإلكراه اليت نطرحها عمن أكره عليها ألن اإلكراه 

ظهر له بعد التغيب ويعدي موضوع عن العبد فيما بينه وبني اهلل ويف احلكم وليس هذا إكراها قد كان ي
إن ظهر يل فله وضع كذا فظهر  :ولو قال الطالب .عليه يف التغيب ويظن أنه غاب عنه ومل يغب

وإذا باع الرجل الرجل بيعا إىل العطاء فإن أبا حنيفة رمحه اهلل  .له مل يكن له وضع ألنه عطية خماطرة
 .البيع جائز واملال حال :يقول وكان ابن أيب ليلى .البيع فاسد :تعاىل كان يقول يف ذلك

فإن استهلكه املشتري فعليه القيمة يف قول أيب حنيفة  .وكذلك قوهلما يف كل مبيع إىل أجل ال يعرف
ال أريد األجل وأنا  :وإن حدث به عيب رده ورد ما نقاه العيب وإن كان قائما بعينه فقال املشتري

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل . حنيفة وبه يأخذأنقد لك املال جاز ذلك له يف هذا كله يف قول أيب

 وإذا باع الرجل الرجل بيعا إىل العطاء فالبيع فاسد من 
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قبل أن اهلل عز وجل أذن بالدين إىل أجل مسمى واملسمى املوقت باألهلة اليت مسى اهلل عز وجل فإنه   
احلج  واألهلة معروفة املواقيت وما كان يف يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس و  :يقول

حولني كاملني    :يف أيام معلومات  والسنني فإنه يقول  :معناها من األيام املعلومات فإنه يقول
وكل هذا الذي ال يتقدم وال يتأخر والعطاء مل يكن قط فيما علمت وال نرى أن يكون أبدا إال يتقدم 

أخربنا الشافعي  :أخربنا الربيع .لدخله التقدم والتأخر ولو اجتهد اإلمام غاية جهده .ويتأخر
ال تبايعوا إىل العطاء  :أخربنا سفيان بن عيينة عن عبد الكرمي عن عكرمة عن ابن عباس قال :قال

ألن هذا يتقدم ويتأخر وكل بيع  .قال الشافعي وهذا كله كما قال .وال إىل األندر وال إىل العاري
فإن هلكت السلعة اليت ابتيعت  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فيه فاسد إىل أجل غري معلوم فالبيع



 .إىل أجل غري معلوم يف يدي املشتري رد القيمة وإن نقات يف يديه بعيب ردها وما نقاها العيب

أنا أرضى السلعة بثمن حال وأبطل الشرط باألجل مل يكن ذلك له إذا انعقد البيع  :فإن قال املشتري
أرأيت إذا زعمت أن  :كن ألحدمها أن يالحه دون اآلخر ويقال ملن قال قول أيب حنيفةفاسدا مل ي

فلهذا أن يكون بائعا مشتر أو إمنا  :صلح بإبطال هذا شرطه قيل له :البيع فاسد فمىت صلح فإن قال
فهل أحدث رب السلعة  :بل رب السلعة بائع قيل له :فإن قال .هذا مشتر ورب السلعة بائع

فقولك متناقض تزعم أن بيعا فاسدا حكمه كما مل يار فيه  :ال قيل :البيع األول فإن قالبيعا غري 
  .بيع ياري بيعا من غري أن يبيعه مالكه

  

 ID ' '    احلذف  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب
 كما حكاه 

  

 يالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن الكسائي وأما التاريح بالوجهني عن العرب فم  

  

 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تاريح بنقله نعم  

  

  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  

  

 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   

  

 أنه ملا ثبت  :دة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيههاومعاض  

  

 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  

  

 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   

  

 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  



  

   

 

 2569 :صفحة 

 

   

 باب بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها  

قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا اشترى الرجل مثرا قبل أن يبلغ من أصناف الغلة  :أخربنا الربيع قال 
 .إذا مل يشترط ترك ذلك الثمر إىل أن يبلغ فإن البيع جائز :محه اهلل تعاىل قالكلها فإن أبا حنيفة ر

ولو اشترى شيئا  :أال ترى أنه لو اشترى قايال يقاله على دوابه قبل أن يبلغ كان ذلك جائزا قال
من الطلع حني خيرج فقطعه كان جائزا وإذا اشتراه ومل يشترط تركه فعليه أن يقطعه فإذا استأذن 

ال خري يف  :وكان ابن أيب ليلى يقول .ه يف تركه فأذن له يف ذلك فال بأس بذلك وبه يأخذصاحب
بيع شيء من ذلك حىت يبلغ وال بأس إذا اشترى شيئا من ذلك قد بلغ أن يشترط على البائع تركه إىل 

قال الشافعي رمحه  .ال خري يف هذا الشرط :وكان أبو حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه يقول .أجل
وإذا اشترى الرجل أصنافا من الثمار قبل أن يبدو صالحها فالبيع فاسد ألن النيب صلى اهلل  :هلل تعاىلا

  .عليه وسلم هنى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها

ولو اشتراه ومل يسم قطعه وال تركه قبل أن يبدو صالحه كان البيع فيه فاسدا ألنه إمنا يشتري مث يترك  
ال حيل بيعه منفردا حىت يبدو صالحه إال أن يشتري منه شيئا يراه بعينه على أن يقطع إىل أن يبلغ إبانه و

  .مكانه فال يكون به بأس كما ال يكون به بأس إذا كان موضوعا باألرض

فليس هذا من املعىن الذي هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عنه إمنا هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن  
أرأيت إن منع اهلل الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه وقد  : يبدو صالحها وقالالثمرة أن تباع حىت

وإمنا مينع من الثمرة ما يترك إىل  .هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن بيع الثمرة حىت تنجو من العاهة
ما يقطع  وكذلك إمنا تأيت العاهة على ما يترك إىل مدة تكون العاهة دوهنا فأما .مدة يكون املنع دوهنا

وإذا اشترى الرجل أرضا فيها خنل فيها محل فلم يذكر النيل وال  .مكانه فهو كاملوضوع باألرض
النيل للمشتري تبعا لألرض والثمرة للبائع إال  :احلمل فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول



اشترى خنال مؤبرا  من  :بلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال .أن يشترط املشتري
 .الثمرة للمشتري :وكان ابن أيب ليلى يقول .فثمرته للبائع إال أن يستثنيه املشتري  وبه يأخذ

إذا اشترى الرجل أرضا فيها خنل ويف النيل مثرة فالثمرة للبائع إذا  :قال الشافعي رضي اهلل تعاىل عنه
وإذا اشترى الرجل مائة  :قال .ريكان قد أبر وإن مل يؤبر فهي للمشتري واألرض بالنيل للمشت

ذراع مكسرة من دار غري مقسومة أو عشرة أجربة من أرض غري مقسومة فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل 
 البيع باطل وال  :عنه كان يقول يف ذلك كله
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ار واألرض جيوز ألنه ال يعلم ما اشترى كم هو من الدار وكم هو من األرض وأين موضعه من الد  
وإن كانت الدار ال تكون  .هو جائز يف البيع وبه يأخذ :وكان ابن أيب ليلى رمحه اهلل تعاىل يقول

مائة ذراع فاملشتري باخليار إن شاء ردها وإن شاء رجع مبا نقات الدار على البائع يف قول ابن أيب 
ا أو ربعا أو عشرة أسهم من وإذا اشترى الرجل من الدار ثلث :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ليلى

قال الشافعي وهكذا لو اشترى  .مائة سهم من مجيعها فالبيع جائز وهو شريك فيها بقدر ما اشترى
ولو اشترى مائة ذراع من دار حمدودة ومل يسم أذرع  .ناف عبد أو ناف ثوب أو ناف خشبة

أو أقل فيكون قد اشترى شيئا غري الدار فالبيع باطل من قبل أن املائة قد تكون نافا أو ثلثا أو ربعا 
ولو مسى ذرع مجيع الدار مث اشترى منها  .حمدود وال حمسوب معروف كم قدره من الدار فنجيزه

مائة ذراع كان جائزا من قبل أن هذا منها سهم معلوم من مجيعها وهذا مثل شرائه سهما من أسهم 
ئت كان البيع فاسدا وإن كانت أشتري منك مائة ذراع آخذها من أي الدار ش :ولو قال .منها

ال  :اآلجام حمظورة وقد حظر فيها مسك فاشتراه رجل فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول
ال تشتروا السمك يف املاء فإنه   :بلغنا عن ابن مسعود رضي اهلل تعاىل عنه أنه قال .جيوز ذلك

  .ه وإبراهيم النيعي وبه يأخذغرر  وكذلك بلغنا عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عن

  .شراؤه جائز ال بأس به وكذلك بلغنا عن عمر بن عبد العزيز :وكان ابن أيب ليلى يقول يف هذا 



وإذا كان السمك يف بئر أو ماجل أو أمجة حمظورة وكان البائع  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
هو ال يؤخذ حىت يااد فالبيع فيه باطل من قبل أنه واملشتري يريانه فباعه مالكه أو شيئا منه يراه بعينه و

وقد ميكن أن ميوت فيننت قبل  .ليس ببيع صفة مضمونة وال بيع عني مقدور عليها حني تباع فيدفع
ولكنه لو كان يف عني ماء ال ميتنع فيه  .أن يقبض فيكون على مشتريه يف موته املياطرة يف قبضه

وإذا حبس الرجل يف الدين  .ز إذا أخرج فوضع على األرضويؤخذ باليد مكانه جاز بيعه كما جيو
وفلسه القاضي فباع يف السجن واشترى وأعتق أو تادق بادقة أو وهب هبة فإن أبا حنيفة رضي اهلل 

 .هذا كله جائز وال يباع شيء من ماله يف الدين وليس بعد التفليس شيء :تعاىل عنه كان يقول

ال جيوز بيعه وال  :يايب غدا ماال وكان ابن أيب ليلى يقولأال ترى أن الرجل قد يفلس اليوم و
وقال أبو يوسف رمحه  .شراؤه وال عتقه وال هبته وال صدقته بعد التفليس فيبيع ماله ويقضيه الغرماء

 اهلل تعاىل مثل قول ابن أيب ليلى ما 
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ا سوى العتاقة من ذلك أبدا حىت يقضي خال العتاقة يف احلجر وليس من قبيل التفليس وال جنيز شيئ  
وجيوز بيع الرجل ومجيع ما أحدث يف ماله كان ذا دين أو غري  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .دينه

فإذا استعدي عليه فثبت عليه شيء  .ذي دين وذا وفاء أو غري ذي وفاء حىت يستعدى عليه يف الدين
قد حجرت عليه حىت أقضي دينه  :مكانه وبقولأو أقر منه بشيء انبغى للقاضي أن حيجر عليه 

وفلسته مث حياي ماله ويأمره بأن جيتهد يف التسوم ويأمر من يتسوم به مث ينفذ القاضي فيه البيع بأغلى 
فإذا مل يبق عليه دين أحضره فأطلق احلجر عنه وعاد إىل أن جيوز له يف  .ما يقدر عليه فيقضي دينه

وما استهلك من ماله يف احلالة اليت حجر فيها  .عليه يف دين غريهماله كل ما صنع إىل أن يستعدى 
وإذا أعطى الرجل الرجل متاعا يبيعه ومل يسم  .عليه ببيع أو هبة أو صدقة أو غري ذلك فهو مردود

 .هو جائز وبه يأخذ :بالنقد وال بالنسيئة فباعه بالنسيئة فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

البيع جائز واملأمور ضامن لقيمة املتاع حىت يدفعه لرب املتاع فإذا خرج  :ليلى كقولوكان ابن أيب 



الثمن من عند املشتري وفيه فضل عن القيمة فإنه يرد ذلك الفضل على رب املتاع وإن كان أقل من 
ال ق .واهلل تعاىل أعلم .القيمة مل يضمن غري القيمة املاضية ومل يرجع البائع على رب املتاع بشيء

بعها ومل يقل بنقد وال بنسيئة وال  :وإذا دفع الرجل إىل الرجل سلعة فقال :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
فإن باعها بنسيئة كان له نقض البيع بعد أن حيلف باهلل  .مبا رأيت من نقد أو نسيئة فالبيع على النقد

فإن  .يضمن املشتري ضمنه ما وكل أن يبيع إال بنقد فإن فاتت فالبائع ضامن لقيمتها فإن شاء أن
ضمن البائع مل يرجع البائع على املشتري وإن ضمن املشتري رجع املشتري على البائع بالفضل مما أخذ 
رب السلعة عما ابتاعها به ألنه مل يؤخذ منه إال ما لزمه من قيمة السلعة اليت أتلفها إذا كان البيع فيها مل 

بعتين ومل  :وقال املشتري .بعتك وأنا باخليار :ائعوإذا اختلف البيعان فقال الب :قال .يتم
وكان ابن أيب  .القول قول البائع مع ميينه :يكن لك خيار فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول

وإذا تبايع الرجالن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .القول قول املشتري وبه يأخذ :ليلى يقول
بعتين  :وقال املشتري .بعتك على أين باخليار ثالثا :فقال البائععبدا وتفرقا بعد البيع مث اختلفا 

  .ومل تشترط خيارا حتالفا وكان املشتري باخليار يف فسخ البيع أو يكون للبائع اخليار

وهذا واهلل تعاىل أعلم كاختالفهما يف الثمن حنن ننقض البيع باختالفهما يف الثمن وننقضه بإدعاء هذا  
 وكذلك لو ادعى املشتري اخليار  .وأنه مل يقر بالبيع إال خبيارأن يكون له اخليار 
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وإذا باع الرجل جارية جبارية وقبض كل واحد منهما مث وجد أحدمها  :كان القول فيه هكذا قال  
قد يردها ويأخذ جاريته ألن البيع  :باجلارية اليت قبض عيبا فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

وكذلك قوهلما يف  .يردها ويأخذ قيمتها صحيحة :وكان ابن أيب ليلى يقول .انتقض وبه يأخذ
وإذا بايع الرجل الرجل جارية  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .مجيع الرقيق واحليوان والعروض

انتقض البيع جبارية وتقابضا مث وجد أحدمها باجلارية اليت قبض عيبا ردها وأخذ اجلارية اليت باع هبا و
وهكذا إن كانت مع إحدامها دراهم أو عرض من  .بينهما وهكذا مجيع احليوان والعروض



وإن ماتت اجلارية يف يدي أحد الرجلني فوجد اآلخر عيبا باجلارية احلية ردها وأخذ قيمة  .العروض
ترى الرجل بيعا وإذا اش .اجلارية امليتة ألهنا هي الثمن الذي دفع كما يردها ويأخذ الثمن الذي دفع
خياصم املشتري وال نبايل  :لغريه بأمره فوجد به عيبا فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول

أحضر اآلمر أم ال وال نكلف املشتري أن حيضر اآلمر وال نرى على املشتري ميينا إن قال البائع اآلمر قد 
طيع املشتري أن يرد السلعة اليت هبا ال يست :وكان ابن أيب ليلى يقول .وبه يأخذ .رضي بالعيب

وكذلك الرجل معه  .العيب حىت حيضر اآلمر فيحلف ما رضي بالعيب ولو كان غائبا بغري ذلك البلد
ما اشترى من  :مال مضاربة أتى بالدا يتجر فيها بذلك املال فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول

 :وكان ابن أيب ليلى يقول .رضا اآلمر بالعيب ذلك فوجد به عيبا فله أن يرده وال يستحلف على

من ذلك حىت حيضر رب املال فيحلف باهلل ما رضي  .ال يستطيع املشتري املضارب أن يرد شيئا
أرأيت رجال أمر رجال فباع له متاعا أو سلعة فوجد  .بالعيب وإن مل ير املتاع وإن كان غائبا

ه أن حيضر اآلمر رب املتاع أال ترى أن خامه يف هذا املشتري به عيبا أخياصم البائع يف ذلك أو نكلف
البائع وال نكلفه أن حيضر اآلمر وال خاومة بينه وبينه فكذلك إذا أمره فاشترى له فهو مثل أمره 

أرأيت لو اشترى متاعا ومل يره أكان للمشتري اخليار إذا رآه أم ال يكون له خيار حىت حيضر  .بالبيع
ال حاجة يل فيه أما كان له أن يرده  :ا فوجده أعمى قبل أن يقبضه فقالاآلمر أرأيت لو أشترى عبد

وإذا  :قال الشافعي رضي اهلل تعاىل عنه .هبذا حىت حيضر اآلمر بلى له أن يرده وال حيضر اآلمر
وكل الرجل الرجل أن يشتري سلعة بعينها أو موصوفة أو دفع إليه ماال قراضا فاشترى به جتارة فوجد 

ن له أن يرد ذلك دون رب املال ألنه املشتري وليس عليه أن حيلف باهلل ما رضي رب املال هبا عيبا كا
 وذلك أنه 
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ال أرضى مبا اشترى مل  :أال ترى أن رب املال لو قال .يقوم مقام املالك فيما اشترى لرب املال  
فيه مل ينتقض البيع وكانت التباعة لرب ولو اشترى شيئا فحاىب  .يكن له خيار فيما ابتاع ولزمه البيع



 .وكذلك تكون التباعة للمشتري على البائع دون رب املال .املال على الوكيل ال على املشتري منه

وإذا باع الرجل ثوبا  .فإن ادعى البائع على املشتري رضا رب املال حلف على علمه ال على البت
البائع قد خانه يف املراحبة زاد عليه املراحبة فإن أبا  مراحبة على شيء مسمى فباع ملشتري لثوب مث وجد

ولو كان عنده الثوب كان  .البيع جائز ألنه قد باع الثوب :حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول
  .له أن يرده ويأخذ ما نقد إن شاء وال حيطه شيئا

قال الشافعي رضي  .خذحتط عنه تلك اخليانة وحاتها من الربح وبه يأ :وكان ابن أيب ليلى يقول 
وإذا ابتاع الرجل من الرجل ثوبا مراحبة فباعه مث وجد البائع األول الذي باعه مراحبة  :اهلل تعاىل عنه

  .حتط عنه اخليانة حباتها من الربح ويرجع عليه به :قد خانه يف الثمن فقد قيل

وأن يرده إذا كان قائما وجيعله  ولو كان الثوب قائما مل يكن له أن يرده وإمنا منعنا من إفساد البيع 
 .بالقيمة إذا كان فائتا أن البيع مل ينعقد على حمرم عليهما معا وإمنا انعقد على حمرم على اخلائن منهما

يدلس الرجل للرجل العيب  :ما يشبه هذا مما جيوز فيه البيع حبال والبائع فيه غار قيل :فإن قال قائل
من مثنه حمرما كما كان ما أخذ من اخليانة حمرما وال يكون البيع  فيكون التدليس حمرما عليه وما أخذ

اخليار يف أخذه بالثمن الذي مسي له أو  :وقيل للمشتري .فاسدا فيه وال يكون للبائع اخليار يف رده
فإذا وجد غريه فلم يرض به املشتري فسد البيع ألنه يرد  .فسخ البيع ألنه مل ينعقد إال بثمن مسمى

وإذا اشترى الرجل للرجل سلعة فظهر فيها عيب قبل  .ول عند املشتري مل يرض به البائعإىل مثن جمه
له أن يردها إن أقام البينة على العيب وبه  :أن ينقد الثمن فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول

 .ال أقبل شهودا على العيب حىت ينقد الثمن :وكان ابن أيب ليلى رمحه اهلل تعاىل يقول .يأخذ

قال الشافعي رضي اهلل تعاىل عنه وإذا اشترى الرجل السلعة وقبضها ونقد مثنها أو مل ينقده حىت ظهر 
وإذا  .منها على عيب يقر به البائع أو يرى أو يشهد عليه فله الرد قبل النقد كما له الرد بعد النقد

ا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان باع الرجل على ابنه وهو كبري دارا أو متاعا من غري حاجة وال عذر فإن أب
قال  .بيعه عليه جائز :وكان ابن أيب ليلى يقول .ال جيوز ذلك على ابنه وبه يأخذ :يقول

وإذا كان الرجل يلي مال نفسه فباع أبوه عليه شيئا من ماله بأكثر مما  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
 يسوي أضعافا أو 
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وهو كاألجنيب يف البيع عليه وال  .اجة أو حاجة نزلت بأبيه فالبيع باطلبغري ما يسوي يف غري ح  
حق له يف ماله إال أن حيتاج فينفق عليه باملعروف وكذلك ما استهلك من ماله وإذا باع الرجل متاعا 

ال جيوز ذلك عليه  :لرجل والرجل حاضر ساكت فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول
قال  .سكوته إقرار بالبيع :وكان ابن أيب ليلى يقول .را بالبيع وبه يأخذوليس سكوته إقرا

وإذا باع الرجل ثوبا لرجل أو خادما والرجل املبيع ثوبه أو خادمه حاضر  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
 البيع مل يوكل البائع ومل ينهه عن البيع ومل يسلمه فله رد البيع وال يكون صمته رضا بالبيع إمنا يكون

وإذا باع الرجل نايبا من داره ومل يسم ثلثا أو ربعا أو  :قال .الامت رضا البكر وأما الرجل فال
ال جيوز البيع على هذا  :حنو ذلك أو كذا وكذا سهما فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

 .كإن شاء أخذ وإن شاء تر .له اخليار إذا علم :وقال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل .الوجه

إذا كانت الدار بني اثنني أو ثالثة أجزت بيع النايب وإن  :وكان ابن أيب ليلى رمحه اهلل تعاىل يقول
وإذا كانت  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .مل يسم وإن كانت أسهما كثرية مل جيز حىت يسمي

بيع باطل من ناييب فال :بعتك نايبا من هذه الدار ومل يقل :الدار بني ثالثة فقال أحدهم لرجل
قبل أن النايب منها قد يكون سهما من ألف سهم وأقل ويكون أكثر الدار فال جيوز حىت يكون 

بعتك ناييب مل جيز حىت يتاادقا بأهنما قد عرفا نايبه قبل  :ولو قال .معلوما عند البائع واملشتري
ليس ذلك  :ن يقولعقد البيع وإذا ختم الرجل على شراء فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كا

ذلك  :وكان ابن أيب ليلى رمحه اهلل تعاىل يقول .سلمت وبه يأخذ :بتسليم للبيع حىت يقول
وإذا أتى الرجل بكتاب فيه شراء بامسه وختم عليه  :قال الشافعي رضي اهلل تعاىل عنه .تسليم للبيع

وإذا بيع الرقيق واملتاع  .كالمومل يتكلم ومل يشهد ومل يكتب فاخلتم ليس بإقرار إمنا يكون اإلقرار بال
يف عسكر اخلوارج وهو متاع من متاع املسلمني أو رقيق من رقيقهم قد غلبوهم عليه فإن أبا حنيفة 

 :وكان ابن أيب ليلى يقول .ال جيوز ويرد على أهله وبه يأخذ :رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول

نه وقتل اخلوارج قبل أن يبيعوه رد على أهله يف هو جائز وإن كان املتاع قائما بعينه والرقيق قائما بعي



وإذا ظهر اخلوارج على قوم فأخذوا أمواهلم مستحلني  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .قوهلم مجيعا
فباعوها مث ظهر اإلمام على من هي يف يديه أخرجها من يديه وفسخ البيع ورده بالثمن على من اشترى 

 ابة من الناراين فادعاها ناراين آخر وأقام عليها بينة من وإذا باع الرجل املسلم الد .منه
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ال جتوز شهادهتم من قبل أنه يرجع بذلك  :الناارى فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول  
شهادهتم جائزة على الناراين وال يرجع على املسلم بشيء  :وكان ابن أيب ليلى يقول .على املسلم
وال جتوز شهادة أحد خالف اإلسالم وال جتوز الشهادة  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أخذوبه ي

حىت جيمع الشاهدان أن يكون حرين مسلمني بالغني عدلني غري ظنينني فيما يشهدان فيه بني املشركني 
ا حنيفة وال املسلمني وال ألحد وال على أحد وإذا باع الرجل بيعا من بعض ورثته وهو مريض فإن أب

 :وكان ابن أيب ليلى يقول .ال جيوز بيعه ذلك إذا مات من مرضه :رمحه اهلل تعاىل كان يقول

وإذا باع الرجل املريض بيعا من بعض  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .بيعه جائز بالقيمة وبه يأخذ
وإذا  .وال وصية فريدورثته مبثل قيمته أو مبا يتغابن الناس به مث مات فالبيع جائز والبيع ال هبة 

 :استهلك الرجل ماال لولده وولده كبري والرجل غين فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول

ال يكون له دين على أبيه وما استهلك  :وكان ابن أيب ليلى يقول .هو دين على األب وبه يأخذ
وإذا استهلك الرجل البنه  :ىلقال الشافعي رمحه اهلل تعا .أبوه من شيء البنه فال ضمان عليه فيه

ولو أعتق له عبدا مل  .ماال ما كان من غري حاجة من األب رجع عليه االبن كما يرجع على األجنيب
وإذا اشترى رجل جارية بعبد وزاد  .جير عتقه والعتق غري استهالك فال جيوز حبال عتق غري املالك
عند املشتري فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه  معها مائة درهم مث وجد بالعبد عيبا وقد ماتت اجلارية

يرد العبد ويأخذ منه مائة درهم وقيمة اجلارية صحيحة فإن كانت اجلارية هي اليت وجد  :كان يقول
هبا العيب وقد مات العبد رد اجلارية وقسم قيمة العبد على املائة الدرهم وعلى قيمة اجلارية فيكون له 

وكان ابن أيب ليلى يقول يف  .د ما أصاب العبد من قيمة اجلارية وبه يأخذما أصاب املائة الدرهم وير



قال  .إن وجد بالعبد عيبا رده وأخذ قيمته صحيحا وكذلك الدراهم اليت هي يف يديه :هذا
وإذا اشترى الرجل جارية بعبد وزاد مع اجلارية مائة درهم فتقابضا مث ماتت  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

بالعبد عيبا فله رد العبد وقبض املائة الدرهم اليت دفع وقيمة اجلارية اليت دفع وإمنا جعلنا اجلارية فوجد 
 .قيمتها على القابض من قبل أهنا لو كانت قائمة رددناها بدينها ألهنا مثن العبد هي واملائة الدرهم

لو كان قائما ألخذه  وكذلك إن مات العبد ووجد باجلارية العيب ردها واملائة الدرهم وأخذ قيمته ألنه
وإذا  .وكل من ابتاع بيعا فأصاب عيبا رده ورجع مبا أعطى يف مثنه .فإذا فات فقيمته تقوم مقامه

 اشترى الرجل ثوبني 
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من رجل وقبضهما فهلك واحد ووجد بالثوب اآلخر عيبا فأراد رده فاختلفا يف قيمة اهلالك فإن أبا   
 :وكان ابن أيب ليلى يقول .القول قول البائع مع ميينه وبه يأخذ : يقولحنيفة رمحه اهلل تعاىل

وإذا اشترى الرجل ثوبني صفقة واحدة فهلك  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .القول قول املشتري
وقال  .قيمته عشرة :أحدمها يف يده ووجد باآلخر عيبا فاختلفا يف مثن الثوب فقال البائع

فالقول قول البائع من قبل أن الثمن كله قد لزم املشتري واملشتري إن أراد رد  قيمته مخسة :املشتري
قال  .الثوب رده بأكثر الثمن أو أراد الرجوع بالعيب رجع به بأكثر الثمن فال نعطيه بقوله الزيادة

وهو أصح  .أن القول قول املشتري من قبل أنه املأخوذ منه الثمن :الربيع وفيه قول آخر للشافعي
وإذا اشترى ثوبني أو شيئني يف صفقة واحدة فهلك أحدمها  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .قولنيال

 ووجد باآلخر عيبا فليس إىل الرد سبيل ويرجع بقيمة 

 باب املضاربة  

وإذا أعطى الرجل الرجل ثوبا يبيعه على أن ما كان فيه من ربح  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أعطاه دارا يبنيها ويؤاجرها على أن أجرهتا بينهما نافان فإن أبا حنيفة رضي اهلل  فبينهما نافان أو

تعاىل عنه كان يقول يف ذلك كله فاسد وللذي باع أجر مثله على رب الثوب ولباين الدار أجر مثله 



 .هو جائز واألجر والربح بينهما نافان :وكان ابن أيب ليلى يقول .على رب الدار وبه يأخذ

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .بن أيب ليلى جيعل هذا مبنزلة األرض للمزارعة والنيل للمعاملةوكان ا

أو بقعة يبنيها على  .وإذا دفع الرجل إىل الرجل ثوبا أو سلعة يبيعها بكذا فما زاد فهو بينهما نافان
وإن مل يدرك حىت  فإن أدرك قبل البيع والبناء نقض .أن يكريها والكراء بينهما نافان فهذا فاسد

 .يكون البيع والبناء كان للبائع والباين أجر مثله وكان مثن الثوب كله لرب الثوب والدار لرب الدار

وإذا كان مع الرجل مال مضاربة فأدانه ومل يأمر بذلك رب املال ومل ينهه يعين بقوله فأدانه املشتري به 
ال  :فة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقولفإن أبا حني .وباع بنسيئة ومل يقرضه ولو أقرضه ضمن

ال ضمان  :وكان ابن أيب ليلى يقول .ضمان على املضارب وما أدان من ذلك فهو جائز وبه يأخذ
املضارب ضامن  :وكان ابن أيب ليلى يقول .على املضارب وما أدان من ذلك فهو جائز وبه يأخذ
و أقرضه قرضا ضمن يف قوهلما مجيعا ألن ول .إال أن يأيت بالبينة أن رب املال أذن له يف النسيئة

أبو حنيفة عن محيد بن عبد اهلل بن عبيد األنااري عن أبيه عن جده أن  .القرض ليس من املضاربة
 عمر بن اخلطاب 
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رضي اهلل تعاىل عنه أعطى مال يتيم مضاربة فكان يعمل به يف العراق وال يدري كيف قاطعه على   
حنيفة رمحه اهلل تعاىل عن عبد اهلل بن علي عن العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه أبو  .الربح

أن عثمان بن عفان رضي اهلل تعاىل عنه أعطى ماال مقارضة يعين مضاربة أبو حنيفة عن محاد عن 
عي قال الشاف .إبراهيم أن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل تعاىل عنه أعطى زيد بن خليدة ماال مقارضة

وإذا دفع الرجل إىل الرجل ماال ومل يأمره ومل ينهه عن الدين فأدان يف بيع أو شراء  :رمحه اهلل تعاىل
  .أو سلف فسواء ذلك كله هو ضامن إال أن يقر له رب املال أو تقوم عليه بينة أنه أذن له يف ذلك

  

 باب السلم  



عام أسلم إليه فيه فأخذ بعض طعامه وإذا كان لرجل على رجل ط :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
بلغنا عن عبد اهلل بن  .هو جائز :وبعض رأس ماله فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول

ذلك املعروف احلسن اجلميل وبه يأخذ وكان ابن أيب ليلى  :عباس رضي اهلل تعاىل عنهما أنه قال
قال الشافعي رمحه اهلل  .س ماله كلهإذا أخذ بعض رأس ماله فقد فسد السلم ويأخذ رأ :يقول
وإذا أسلف الرجل الرجل مائة دينار يف مكيلة طعام موصوف إىل أجل معلوم فحل األجل  :تعاىل

وإذا كان هذا جائزا جاز أن يتفاسيا ناف البيع ويثبتا  .فتراضيا أن يتفاسيا البيع كله كان جائزا
وقول  .هذا املعروف احلسن اجلميل :لوقا .ناف وقد سئل عن هذا ابن عباس فلم ير به بأسا

وإذا أسلم الرجل يف اللحم فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل  :قال .ابن عباس القياس وخالفه فيه غريه
  .ال خري فيه ألنه غري معروف وبه يأخذ :كان يقول

ليلى  مث رجع أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل إىل قول ابن أيب .ال بأس به :وكان ابن أيب ليلى يقول 
قال الشافعي رمحه اهلل  .أفياذ وجنوب وحنو هذا فهو جائز :إذا بني مواضع اللحم فقال :وقال
وإذا أسلف الرجل الرجل يف حلم بوزن وصفة وموضع ومن سن معلوم ومسى ذلك الشيء  :تعاىل

  .فالسلف جائز

  

 ID ' '   ج حتت اسم مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الاوم وصار اليوم كأنه مندر
 الليلة وجزء منها 

  

 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتار   

  

  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  

  

 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فايح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
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 باب الشفعة  

إذا تزوجت امرأة على شقص من دار فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
للشفيع الشفعة  :وكان ابن أيب ليلى يقول .ال شفعة يف ذلك ألحد وبه يأخذ :كان يقول

ف يكون ذلك وليس كي :وقال أبو حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه .بالقيمة وتأخذ املرأة قيمة ذلك منه
ومب  .أرأيت لو طلقها قبل أن يدخل هبا كم للشفيع منها .هذا شراء يكون فيه شفعة إمنا هذا نكاح

يأخذ بالقيمة أو باملهر وكذلك إذا اختلعت بشقص من دار ويف قوهلما مجيعا قال الشافعي وإذا تزوج 
ولو  .عة أخذها بقيمة مهر مثلهاالرجل املرأة بنايب من دار غري مقسومة فأراد شريك املتزوج الشف

وكذلك لو  .طلقها قبل أن يدخل هبا كانت الشفعة تامة وكان للزوج الرجوع بناف مثن الشفعة
اختلعت بشقص من دار وال جيوز أن يتزوجها بشقص إال أن يكون معلوما حمسوبا فيتزوجها مبا قد 

هلا صداق مثلها ومل يكن فيه  علمت من الاداق فإن تزوجها على شقص غري حمسوب وال معلوم كان
قال  .شفعة ألنه مهر جمهول فيثبت النكاح وينفسخ املهر ويرد إىل ربه ويكون هلا صداق مثلها

وإذا اشترى الرجل دارا وبىن فيها بناء مث جاء الشفيع يطلبها بالشفعة فإن أبا  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
 .يع الدار وبأخذ صاحب البناء النقض وبه يأخذيأخذ الشف :حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول

وكان ابن أيب ليلى جيعل الدار والبناء للشفيع وجيعل عليه قيمة البناء ومثن الدار الذي اشتراها به صاحب 
وإذا اشترى الرجل نايبا من دار مث  :قال الشافعي رضي اهلل تعاىل عنه .البناء وإال فال شفعة له
إن شئت فأد الثمن الذي اشتراه به وقيمة البناء اليوم  :شفيع بالشفعة قيل لهقاسم فيه وبىن مث طلبه ال

وإذا  .وإن شئت فدع الشفعة ال يكون له إال هذا ألنه بىن غري متعد فال يكون عليه هدم ما بىن
لااحب الشفعة الشفعة حني  :اشترى الرجل أرضا أو دارا فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

  .طلب الشفعة وإال فال شفعة له وبه يأخذعلم فإن 

وإذا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .هو باخليار ثالثة أيام بعد علمه :وكان ابن أيب ليلى يقول 
وإن أخر الطلب فذكر عذرا من  .بيع شقص من الدار والشفيع حاضر عامل فطلب مكانه فله الشفعة



سلطان أو ما أشبهه من العذر كان على شفعته وال مرض أو امتناع من وصول إىل السلطان أو حبس 
فإن  .وقت يف ذلك إال أن ميكنه وعليه اليمني ما ترك ذلك رضي بالتسليم للشفعة وال تركا حلقه فيه

 إذا أمكنه اخلروج أو التوكيل  :كان غائبا فالقول فيه كهو يف معىن احلاضر
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وإذا أخذ الرجل الدار بالشفعة من املشتري  .طعت شفعتهومل يكن له حابس فإن ترك ذلك انق  
العهدة على املشتري الذي أخذ املال وبه  :ونقده الثمن فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول

فإذا أخذ الرجل الشقص بالشفعة من املشتري فعهدته على  :وكان ابن أيب ليلى يقول .يأخذ
تري على بائعه إمنا تكون العهدة على من قبض املال وقبض منه املشتري الذي أخذ منه وعهدة املش

أال ترى أن البائع األول ليس مبالك ولو أبرأ اآلخذ بالشفعة من الثمن مل يربأ ولو كان تربأ إىل  .املبيع
وإذا  .املشتري منه من عيب مل يعلم به املستشفع فإن علم املستشفع بعد أخذه بالشفعة كان له رده

له الشفعة فإن كان له وصي أخذها  :ة لليتيم فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقولكانت الشفع
بالشفعة وإن مل يكن له وصي كان على شفعته إذا أدرك فإن مل يطلب الوصي الشفعة بعد علمه فليس 

 ال :وكان ابن أيب ليلى يقول .وكذلك الغالم إذا كان أبوه حيا وبه يأخذ .لليتيم شفعة إذا أدرك
الشفعة للشريك الذي مل يقاسم وهي بعده  :وقال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل .شفعة للاغري

وإذا اجتمع اجلريان وكان  .للشريك الذي قاسم والطريق واحدة بينهما وهي بعده للجار املالصق
بو وكان ابن أيب ليلى يقول بقول أيب حنيفة حىت كتب إليه أ .التااقهم سواء فهم شركاء يف الشفعة

العباس أمري املؤمنني يأمره أن ال يقضي بالشفعة إال للشريك الذي مل يقاسم فأخذ بذلك وكان ال 
يقضي إال للشريك الذي مل يقاسم وهذا قول أهل احلجاز وكذلك بلغنا عن علي وابن عباس رضي اهلل 

فيه شفعة أو  وإذا بيع الشقص من الدار ولليتيم :قال الشافعي رضي اهلل تعاىل عنه .تعاىل عنهما
الغالم يف حجر أبيه فلويل اليتيم واألب أن يأخذا للذي يليان بالشفعة إن كانت غبطة فإن مل يفعال فإذا 
بلغا أن يليا أمواهلما كان هلما األخذ بالشفعة فإذا علما بعد البلوغ فتركا الترك الذي لو أحدث البيع يف 



هما وال شفعة إال فيما مل يقسم فإذا وقعت تك احلال فتركاه انقطعت شفعتهما فقد انقطعت شفعت
وكذلك لو اقتسموا الدار واألرض وتركوا بينهم طريقا أو تركوا بينهم مشربا مل  .احلدود فال شفعة
وقد ذهب بعض أهل البارة  .وال نوجب الشفعة فيما قسم بشرك يف طريق وال ماء .تكن شفعة

قوم الشركاء فإذا بقيت بني القوم طريق مملوكة هلم أو ال شفعة إال فيما بني ال :إىل مجلة قولنا فقالوا
 .مشرب مملوك هلم فإن كانت الدار واألرض مقسومة ففيها شفعة ألهنم شركاء يف شيء من امللك

ورووا حديثا عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن جابر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم شبيها 
  :ذا املعىن وحيتمل خالفه قالهبذا املعىن أحسبه حيتمل شبيها هب
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اجلار أحق بسقبه إذا كانت الطريق واحدة وإمنا منعنا من القول هبذا أن أبا سلمة وأبا الزبري مسعا   
جابرا وأن بعض حجازيينا يروي عن عطاء عن جابر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الشفعة شيئا 

اثنان إذا اجتمعا على الرواية عن جابر وكان الثالث يوافقهما أوىل ليس فيه هذا وفيه خالفه وكان 
بالتثبت يف احلديث إذا اختلف عن الثالث وكان املعىن الذي به منعنا الشفعة فيما قسم قائما يف هذا 

أال ترى أن اخلرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  إن الشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود  .املقسوم
فعة  وال جيد أحد قال هبذا القول خمرجا من أن يكون قد جعل الشفعة فيما وقعت فيه احلدود فال ش
 .فإين إمنا جعلتها فيما وقعت فيه احلدود ألنه قد بقي من امللك شيء مل تقع فيه احلدود :فإن قال

قعت فيه فيحتمل ذلك الباقي أن جيعل فيه الشفعة فإن احتمل فاجعلها فيه وال جتعلها فيما و :قيل
 :وقال بعض املشرقيني .وإن مل حيتمل فال جتعل الشفعة يف غريه .احلدود فتكون قد اتبعت اخلرب

الشفعة للجار وللشريك إذا كان اجلار مالصقا أو كانت بني الدار املبيعة والدار اليت له فيها الشفعة 
إن ضاقت فال شفعة وإن كان فيها طريق نافذة و .رحبة ما كانت إذا مل يكن فيها طريق نافذة

على األثر أخربنا سفيان  :على أي شيء اعتمدمت قال :قلنا لبعض من يقول هذا القول .للجار
بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أيب رافع أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 



وحديثنا مفسر قال وكيف  فهذا ال خيالف حديثنا ولكن هذا مجلة :قال  اجلار أحق بسقبه  فقيل له
الشريك الذي مل يقاسم يسمى جارا ويسمى القاسم ويسمى من بينك وبينه  :ال خيالف حديثكم قلنا

من أنه على بعض اجلريان دون بعض فإذا قلناه مل  :أربعون دارا فلم جيز يف هذا احلديث إال ما قلنا
عليه وسلم فلما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه جيز ذلك لنا على غرينا إال بداللة عن رسول اهلل صلى اهلل 

الشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود فال شفعة  دل هذا على أن قوله يف اجلملة  اجلار   :وسلم
وتسمي العرب  :أحق بسقبه  على بعض اجلريان دون بعض وأنه اجلار الذي مل يقاسم فإن قال

فادللين على هذا قيل  :احبه قيل له جار قالنعم كل من قارب بدنه بدن ص :الشريك جارا قيل
قال محل بن مالك بن النابغة كنت بني جارتني يل فضربت إحدامها األخرى مبسطح فألقت جنينا  :له

 أجارتنا بيين فإنك طالقة  :ميتا فقضى فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بغرة وقال األعشى المرأته
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هو خا  على بعض اجلريان دون بعض مل تأت فيه بداللة على النيب  :إذا قلتفأنت  :فقيل له  
وحديث إبراهيم بن ميسرة ال حيتمل إال  .صلى اهلل عليه وسلم ومل جتعله على من لزمه اسم اجلوار

أحد املعنيني وقد خالفتهما معا مث زعمت أن الدار تباع وبينها وبني دار الرجل رحبة فيها ألف ذراع 
وإن كانت بينهما طريق نافذة عرضها ذراع  .إذا مل يكن فيها طريق نافذة فيكون فيها الشفعةفأكثر 

  .مل جتعل فيها الشفعة فجعلت الشفعة ألبعد اجلارين ومنعتها أقرهبما

وزعمت أن من أوصى جلريانه قسمت وصيته على من كان بني داره وداره أربعون دارا فكيف مل  
عليه الوصية إذا خالفت حديثنا وحديث إبراهيم بن ميسرة الذي جتعل الشفعة على ما قسمت 

وال  .نعم :فهل قال بقولكم أحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم قلنا :احتججت به قال
 :فمن قال به قيل :قال .يضرنا بعد إذا ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن ال يقول به أحد

عمر بن  :نه وعثمان رضي اهلل تعاىل عنه وقال بعض من التابعنيعمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل ع
عبد العزيز رمحه اهلل تعاىل عليه وغريه وإذا اشترى الرجل الدار ومسى أكثر مما أخذها به فسلم ذلك 



هو على  :الشفيع مث علم ذلك أنه أخذها بدون ذلك فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول
ال شفعة  :وكان ابن أيب ليلى رمحه اهلل تعاىل يقول .م بأكثر من الثمن وبه يأخذشفعته ألنه إمنا سل

وعن احلكم  .له ألنه قد سلم ورضي أخربنا احلسن بن عمارة عن احلكم عن جماهد عن ابن عباس
احلجاج بن أرطاة عن عمرو بن  .ال شفعة إال لشريك مل يقاسم :عن حيىي عن علي أهنما قاال
اجلار أحق   .قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :الشريد عن أبيه قالشعيب عن عمرو بن 

قال رسول  :بسقبه ما كان  أبو حنيفة عن أيب أمية عن املسور بن خمرمة أو عن سعد بن مالك قال
وإذا اشترى  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .اجلار أحق بسقبه    :اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أخذته مبائة فسلم ذلك الشفيع مث علم الشفيع بعد أنه أخذه بأقل من  :ار فقالالرجل النايب من الد

املائة فله حينئذ الشفعة وليس تسليمه بقاطع شفعته إمنا سلمه على مثن فلما علم ما هو دونه كان له 
 ولو علم بعد أن الثمن أكثر من الذي سلمه به مل يكن له شفعة من قبل أنه إذا سلمه .األخذ بالشفعة

  .باألقل كان األكثر أوىل أن يسلمه به

  

 ID ' '    والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند
 إراهتما تغلب 

  

 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
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 باب املزارعة  

وإذا أعطى الرجل الرجل أرضا مزارعة بالناف أو الثلث أو الربع أو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أعطى خنال أو شجرا معاملة بالناف أو أقل من ذلك أو أكثر فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان 



مل خيرج من ذلك شيء كان  أرأيت لو :هذا كله باطل ألنه استأجره بشيء جمهول يقول :يقول
ذلك كله جائز بلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه  :عمله ذلك بغري أجر وكان ابن أيب ليلى يقول

وسلم أنه أعطى خيرب بالناف فكانت كذلك حىت قبض وخالفة أيب بكر رضي اهلل تعاىل عنه وعامة 
الرجل يعطي الرجل ماال مضاربة  خالفة عمر وبه يأخذ وإمنا قياس هذا عندنا مع األثر أال ترى أن

وقد بلغنا عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه وعن عبد اهلل بن مسعود  .بالناف وال بأس بذلك
وعن عثمان بن عفان رضي اهلل تعاىل عنه أهنم أعطوا ماال مضاربة وبلغنا عن سعد بن أيب وقا  وعن 

قال الشافعي رمحه اهلل  .ن أرضهما بالربع والثلثابن مسعود رضي اهلل تعاىل عنهما أهنما كانا يعطيا
وإذا دفع الرجل إىل الرجل النيل أو العنب يعمل فيه على أن للعامل ناف الثمرة أو ثلثها أو  :تعاىل

ما تشارطا عليه من جزء منها فهذه املساقاة احلالل اليت عامل عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
إىل الرجل أرضا بيضاء على أن يزرعها املدفوعة إليه فما أخرج اهلل منها  وإذا دفع الرجل .أهل خيرب

من شيء فله منه جزء من األجزاء فهذه احملافلة وامليابرة واملزارعة اليت هنى عنها رسول اهلل صلى اهلل 
 عليه وسلم فأحللنا املعاملة يف النيل خربا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وحرمنا املعاملة يف

ومل يكن حترمي ما حرمنا بأوجب علينا من  .األرض البيضاء خربا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
إحالل ما أحللنا ومل يكن لنا أن نطرح بإحدى سنتيه األخرى وال حنرم مبا حرم ما أحل كما ال حنل مبا 

ال  :حد من األمرينأحل ما حرم ومل أر بعض الناس سلم من خالف النيب صلى اهلل عليه وسلم من وا
فأما ما روي عن سعد وابن مسعود أهنما دفعا أرضهما  .الذي أحلهما مجيعا وال الذي حرمهما مجيعا

مزارعة فمما ال يثبت هو مثله وال أهل احلديث ولو ثبت ما كان يف أحد مع النيب صلى اهلل عليه وسلم 
هدنا بأهل الفقه يقيسون ما جاء وأما قياسه وما أجاز من النيل واألرض على املضاربة فع .حجة

عمن دون النيب صلى اهلل عليه وسلم على ما جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وأما أن يقاس سنة النيب 
 صلى اهلل عليه وسلم على خرب واحد من الاحابة كأنه يلتمس أن يثبتها بأن توافق 
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 عز وجل لليلق كلهم احلاجة إىل النيب صلى اهلل عليه إمنا جعل اهلل .اخلرب عن أصحابه فهذا جهل  
إمنا أجزنا حنن املضاربة وقد جاءت عن عمر وعثمان أهنا  .وهو أيضا يغلط يف القياس .وسلم

فكيف  :كانت قياسا على املعاملة يف النيل فكانت تبعا قياسا ال متبوعة مقيسا عليها فإن قال قائل
نيل قائمه لرب املال دفعها على أن يعمل فيها املساقي عمال يرجى به ال :تشبه املضاربة املساقاة قيل

فلما كان املال املدفوع قائما لرب املال يف يدي من دفع إليه يعمل  .صالح مثرها على أن له بعضها
فيه عمال يرجو به الفضل جاز له أن يكون له بعض ذلك الفضل على ما تشارطا عليه وكان يف مثل 

األرض ليست باليت تالح فيؤخذ  :فلم ال يكون هذا يف األرض قيل :فإن قال .معىن املساقاة
وليس بشيء قائم يباع ويؤخذ فضله كاملضاربة وال شيء  .منه الفضل إمنا يالح فيها شيء من غريها

مثمر بالغ فيؤخذ مثره كالنيل وإمنا هو شيء حيدث فيها مث بتارف ال يف معىن واحد من هذين فال 
  .قياسا عليهاجيوز أن تكون 

ولو جاز أن يكون قياسا ما جاز أن يقاس شيء هنى عنه النيب  .وهو مفارق هلا يف املبتدأ واملتعقب 
صلى اهلل عليه وسلم فيحل به شيء حرمه كما جعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املفسد للاوم 

  .ا باجلماعفلم يقس عليها املفسد للاالة باجلماع وكل أفسد فرض .باجلماع رقبة

  

 ID ' '    ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فايحان خبالف القسم األول
 فإن احلذف فيه 

  

 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عافور فإن  :أفاح هذا إن ثبت  

  

  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  

  

 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :د الدمياطيوقال شيينا ابو حمم  

  

 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفايح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   

  



 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  

  

 قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  انتهى ما .غري صحيح وال فايح  

  

 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   

  

 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   

  

  .احلديث  

  

 يتربان بأنفسهن أربعة ) :ه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىلوذكر الواحدي وغري  
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 باب الدعوى والالح  

وإذا ادعى الرجل الدعوى قبل رجل يف دار أو دين أو غري ذلك فأنكر  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان يقول ذلك املدعى عليه الدعوى مث صاحله من الدعوى وهو منكر لذلك 

 :وكان ابن أيب ليلى ال جييز الالح على اإلنكار وكان أبو حنيفة يقول .يف هذا جائز وبه يأخذ

قال  .كيف ال جيوز هذا وأجوز ما يكون الالح على اإلنكار وإذا وقع اإلقرار مل يقع الالح
وى فأنكر املدعى عليه مث صاحل املدعي من وإذا ادعى الرجل على الرجل دع :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

دعواه على شيء وهو منكر فالقياس أن يكون الالح باطال من قبل أنا ال جنيز الالح إال مبا جتوز به 
البيوع من األمثان احلالل املعروفة فإذا كان هذا هكذا عندنا وعند من أجاز الالح على اإلنكار كان 

أن يكون العوض إال مبا تاادقا عليه املعوض واملعوض إال أن  هذا عرضا والعوض كله مثن وال يالح



قال الشافعي  .يكون يف هذا أثر يلزم فيكون األثر أوىل من القياس ولست أعلم فيه أثرا يلزم مثله
وإذا صاحل الرجل الطالب عن املطلوب واملطلوب متغيب فإن أبا حنيفة  :وبه أقول :رمحه اهلل تعاىل

الالح  :وكان ابن أيب ليلى يقول .الالح جائز وبه يأخذ :كان يقولرضي اهلل تعاىل عنه 
وكذلك لو أخر عنه دينا عليه وهو متغيب كان قوهلما  .مردود ألن املطلوب متغيب عن الطالب

وإذا صاحل الرجل عن الرجل  :قال الشافعي رضي اهلل تعاىل عنه .مجيعا على ما وصفت لك
وال أبطل بالتغيب شيئا  .حلق وهو غائب فذلك كله جائزواملااحل عنه غائب أو أنظره صاحب ا

أجيزه يف احلضور ألن هذا ليس من معاين اإلكراه الذي أرده وإذا صاحل الرجل الرجل أو باع بيعا أو 
ذلك كله  :أقر بدين فأقام البينة أن الطالب أكرهه على ذلك فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

أقبل البينة على اإلكراه  :وكان ابن أيب ليلى يقول .نة أنه أكرهه وبه يأخذجائز وال أقبل منه بي
إذا كان اإلكراه يف موضع أبطل فيه الدم قبلت  :وقال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل .وأرد ذلك عليه
لتقرن أو ألقتلنك  :وتفسري ذلك أن رجال لو شهر على رجل سيفا فقال .البينة على اإلكراه

وإذا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .البينة على اإلكراه وأبطل عنه ذلك اإلقرار أقبل منه :فقال
أكره الرجل الرجل على بيع أو إقرار أو صدقة مث أقام املكره البينة أنه فعل ذلك كله وهو مكره أبطلت 

ه فيها من واإلكراه ممن كان أقوى من املكره يف احلال اليت يكرهه فيها اليت ال مانع ل .هذا كله عنه
 إكراهه وال ميتنع هو بنفسه سلطانا كان أو لاا أو خارجيا أو رجال 
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وإذا اختام الرجالن إىل القاضي فأقر أحدمها  .يف صحراء أو يف بيت مغلق على من هو أقوى منه  
حنيفة رضي حبق صاحبه بعد ما قاما من عند القاضي وقامت عليه بذلك بينة وهو جيحد ذلك فإن أبا 

ال إقرار ملن خاصم  :وكان ابن أيب ليلى يقول .ذلك جائز وبه يأخذ :اهلل تعاىل عنه كان يقول
وإذا اختام الرجالن إىل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .إال عندي وال صلح هلما إال عندي

بت ألحدمها على القاضي فأقر أحدمها عند القاضي يف جملس احلكم أو غري جملسه أو علم القاضي فإن ث



يقضي القاضي بعلمه ألنه إمنا  :من قال :اآلخر حق قبل احلكم أو بعده فالقول فيه واحد من قولني
يقضي بشاهدين على أنه عامل يف الظاهر أن ما شهدا به كما شهدا قضى هبذا وكان علمه أوىل من 

 :ومن قال .نشهادة شاهدين وشهود كثرية ألنه ال يشك يف علمه ويشك يف شهادة الشاهدي

إن حكم بينهما مل يكن شاهدا وكلف اخلام شاهدين غريه  :قال .القاضي كرجل من الناس
قد جاءه رجل يعلم له حقا  .وكان حكمه كحكم من مل يسمع شيئا ومل يعلمه وهذا قول شريح

أنت تعلم حقي  :ائتين بشاهدين إن كنت تريد أن أقضي لك قال :فسأله أن يقضي له به فقال
إن اهلل عز وجل تعبد اخللق بأن تؤخذ منهم  :اذهب إىل األمري فأشهد لك ومن قال هذا قالف :قال

وليس احلكم على يقني  .احلقوق إذا جتاحدوا بعدد بينة فال تؤخذ بأقل منها وال تبطل إذا جاءوا هبا
العمد  من أن ما شهدت به البينة كما شهدت وقد يكون ما هو أقل منها عددا أزكى فال يقبل وما مت

ومل جيعل للحاكم أن يأخذ بعلمه كما مل  .أنقص من الزكاة فيقبلون إذا وقع عليهم أدىن اسم العدل
جيعل له أن يأخذ بعلم واحد غريه وال أن يكون شاهدا حاكما يف أمر واحد كما مل يكن له أن حيكم 

علمه ألن علمه أنه حيكم ب :الذي يذهب إليه الشافعي :قال الربيع .لنفسه لو علم أن حقه حق
وإمنا كره إظهار ذلك لئال يكون القاضي غري عدل فيذهب  .أكرب من تأدية الشاهدين الشهادة إليه

وإذا اصطلح الرجالن على حكم حيكم بينهما فقضى بينهما لقضاء خمالف لرأي  .بأموال الناس
بغي لذلك القاضي أن ين :القاضي فارتفعا إىل ذلك القاضي فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

 .حكمه عليهما جائز :وكان ابن أيب ليلى يقول .يبطل حكمه ويستقبل احلكم بينهم وله يأخذ

وإذا اصطلح الرجالن على أن حيكم الرجل بينهما يف شيء يتنازعان فيه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
كم بينهما فال جيوز يف هذا إال فحكم ألحدمها على اآلخر فارتفعا إىل القاضي فرأى خالف ما يرى احل

 إما أن يكون إذا اصطلحا مجيعا  :واحد من قولني
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على حكمه ثبت القضاء وافق ذلك قضاء القاضي أو خالفه فال يكون للقاضي أن يرد من حكمه إال   
وإما أن  .ما يرد من حكم القاضي غريه من خالف كتاب أو سنة أو إمجاع أو شيء داخل يف معناه

يكون حكمه بينهما كالفتيا فال يلزم واحدا منهما شيء فيبتدىء النظر بينهما كما يبتدئه بني من مل 
  .حياكم إىل أحد

  

 باب الادقة واهلبة  

وإذا وهبت املرأة لزوجها هبة أو تادقت أو تركت له من مهرها مث  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ال أقبل بينتها  :بينة فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقولأكرهين وجاءت على ذلك ب :قالت

أقبل بينتها على ذلك  :وكان ابن أيب ليلى رمحه اهلل تعاىل يقول .وأمضي عليها ما فعلت من ذلك
وإذا تادقت املرأة على زوجها بشيء أو وضعت  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وأبطل ما صنعت

ان هلا عليه فأقامت البينة أنه أكرهها على ذلك والزوج يف موضع القهر له من مهرها أو من دين ك
وإذا وهب الرجل هبة وقبضها املوهوب له وهي دار فبناها بناء  .للمرأة أبطلت ذلك عنها كله

وأعظم النفقة أو كانت جارية صغرية فأصلحها أو صنعها حىت شبت وأدركت فإن أبا حنيفة رضي اهلل 
 .ال يرجع الواهب يف شيء من ذلك وال يف كل هبة زادت عند صاحبها خريا :تعاىل عنه كان يقول

أرأيت إن ولدت  .أال ترى أنه قد حدث فيها يف ملك املوهوبة له شيء مل يكن يف ملك الواهب
وكان ابن أيب ليلى  .اجلارية ولدا كان للواهب أن يرجع فيه ومل يهبه له ومل ميلكه قط وهلذا يأخذ

وإذا وهب الرجل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ع يف ذلك كله ويف الولدله أن يرج :يقول
للرجل جارية أو دارا فزادت اجلارية يف يديه أو بىن الدار فليس للواه الذي ذكر أنه وهب للثواب ومل 

كما ال يكون له إذا  .يشترط ذلك أن يرجع يف اجلارية أي حال ما كانت زادت خريا أو نقات
فأما الدار فإن الباين إمنا بىن ما  .جارية فزادت يف يديها مث طلقها أن يرجع بنافها زائدةأصدق املرأة 

إن أعطيته قيمة البناء أخذت ناف الدار  :ميلك فال يكون له أن يبطل بناءه وال يهدمه ويقال له
ا دارا كما لو أصدقه .والبناء كما يكون لك وعليك يف الشفعة يبين فيها صاحبها وال يرجع بنافها

ولو كانت اجلارية ولدت كان الولد  .فبنتها مل يرجع بنافها ألنه مبنيا أكثر قيمة منه غري مبين



كما لو ولدت يف يد املرأة  .للموهوبة ألنه حادث يف ملكه بائن منها كمباينة اخلراج واخلدمة هلا
 وإذا  .ذلكاملادقة مث طلقت قبل الدخول كان الولد للمرأة ورجع بناف اجلارية إن أراد 

   

 

 2587 :صفحة 

 

ال  :وهب الرجل جارية البنه وابنه كبري وهو يف عياله فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول  
إذا كان الولد يف عيال أبيه وإن كان قد  :وكان ابن أيب ليلى يقول .جتوز إال أن يقبض وبه يأخذ
وإذا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .تهوكذلك الرجل إذا وهب المرأ .أدرك فهذه اهلبة جائزة

وهب الرجل البنه جارية وابنه يف عياله فإن كان االبن بالغا مل تكن اهلبة تامة حىت يقبضها االبن وسواء 
وكذلك روي عن أيب بكر وعائشة وعمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل  .كان يف عياله أو مل يكن

  .األب جيوز لولده ما كانوا صغارا أنه رأى أن .عنهم يف البالغني وعن عثمان

وهكذا كل هبة  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وهذا يدل على أنه ال جيوز هلم إال يف حال الاغر 
 .وحنلة وصدقة غري حمرمة فهي كلها من العطايا اليت ال يؤخذ عليها عوض وال تتم إال بقبض املعطي

تاع مما يقسم فقبضاه مجيعا فإن أبا حنيفة رمحه اهلل وإذا وهب الرجل دار لرجلني أو متاعا وذلك امل
ال جتوز تلك اهلبة إال أن يقسم لكل واحد منهما منها حاته وكان ابن أيب ليلى  :تعاىل كان يقول

مها  :وقال أبو يوسف .اهلبة جائزة وبه يأخذ وإذا وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائز :يقول
وإذا وهب الرجل لرجلني بعض دار ال تقسم أو طعاما أو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .سواء

وكذلك لو وهب اثنان دارا  .ثيابا أو عبدا ال ينقسم فقبضا مجيعا اهلبة فاهلبة جائزة كما جيوز البيع
وإذا كانت الدار لرجلني فوهب  .بينهما تنقسم أو ال تنقسم أو عبدا لرجل وقبض جازت اهلبة

اهلبة يف هذا  :له فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول أحدمها حاته لااحبه ومل يقسمه
ال جتوز اهلبة إال مقسومة معلومة مقبوضة بلغنا  :باطلة وال جتوز وبه يأخذ ومن حجته يف ذلك أنا قال

عن أيب بكر رضي اهلل تعاىل عنه أنه حنل عائشة أم املؤمنني رضي اهلل تعاىل عنها جداد عشرين وسقا من 
بالعالية فلما حضره املوت قال لعائشة إنك مل تكوين قبضتيه وإمنا هو مال الوارث فاار بني خنل له 



وكان ابن أيب  .ال جتوز اهلبة إال مقبوضة وبه يأخذ :الورثة ألهنا مل تكن قبضته وكان إبراهيم يقول
ة وهذه إذا كانت الدار بني رجلني فوهب أحدمها لااحبه نايبه فهذا قبض منه للهب :ليلى يقول

وإذا وهب الرجالن دارا لرجل فقبضها فهو جائز يف قول أيب حنيفة رمحه اهلل  .معلومة وهذه جائزة
وإذا كانت الدار  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .تعاىل وال يفسد اهلبة أهنا كانت الثنني وبه يأخذ

أن تكون كانت يف يدي والقبض  .بني رجلني فوهب أحدمها لااحبه نايبه فقبض اهلبة فاهلبة جائزة
 الواهب فاارت يف يدي املوهوبة له ال وكيل معه فيها أو يسلمها رهبا وخيلي 
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والقبض يف  .بينه وبينها حىت يكون ال حائل دوهنا هو وال وكيل له فإذا كان هذا هكذا كان قبضا  
هلبة وما مل يكن قبضا يف البيع مل يكن اهلبات كالقبض يف البيوع ما كان قبضا يف البيع كان قبضا يف ا

وإذا وهب الرجل للرجل اهلبة وقبضها دارا أو أرضا مث عوضه بعد ذلك منها عوضا  .قبضا يف اهلبة
ذلك جائز وال يكون فيه شفعة وبه  :فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول .وقبض الواهب

هذا مبنزلة الشراء ويأخذ الشفيع بالشفعة  :لى يقولوكان ابن أيب لي .يأخذ وليس هذا مبنزلة الشراء
قال الشافعي رمحه  .بقيمة العوض وال يستطيع الواهب أن يرجع يف اهلبة بعد العوض يف قوهلما مجيعا

وإذا وهب الرجل الرجل شقاا من دار فقبضه مث عوضه املوهوبة له شيئا فقبضه الواهب  :اهلل تعاىل
وهبتها لغري ثواب مل يكن فيها  :ثواب كان فيها الشفعة وإن قالوهبتها ل :سئل الواهب فإن قال

  .شفعة وكانت املكافأة كابتداء اهلبة

ال ثواب للواهب  :فأما من قال .أردته :للواهب الثواب إذا قال :وهذا كله يف قول من قال 
فيه قول و :قال الربيع .إن مل يشترطه يف اهلبة فليس له الرجوع يف شيء وهبه وال الثواب منه

إذا وهب واشترط الثواب فاهلبة باطلة من قبل أنه اشترط عوضا جمهوال وإذا وهب لغري الثواب  :آخر
وإذا وهب الرجل للرجل  .وقبضه املوهوب فليس له أن يرجع يف شيء وهبه وهو معىن قول الشافعي

اهلبة  :تعاىل كان يقولهبة يف مرضه فلم يقبضها املوهبة له حىت مات الواهب فإن أبا حنيفة رمحه اهلل 



وال تكون له وصية إال أن يكون ذلك يف ذكر وصيته وكان  :قال .يف هذا باطلة ال جتوز وبه يأخذ
وإذا وهب الرجل يف  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .هي جائزة من الثلث :ابن أيب ليلى يقول

احلجاج بن  .يء وكانت للورثةمرضه اهلبة فلم يقبضها املوهوبة له حىت مات مل يكن للموهوبة له ش
ال جتوز الادقة إال  :أرطاة عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما قال

الادقة إذا علمت جازت واهلبة ال جتوز إال مقبوضة وكان  :األعمش عن إبراهيم قال .مقبوضة
قال  .أيب يوسف رمحه اهلل تعاىلأبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل يأخذ بقول ابن عباس يف الادقة وهو قول 

  .وليس للواهب أن يرجع يف اهلبة إذا قبض منها عوضا قل أو كثر :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

  

 ID ' '   انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا.  

  

 مطابقة  هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال  

  

 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
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 باب يف الوديعة  

أمرتين أن أدفعها  :وإذا استودع الرجل رجال وديعة فقال املستودع :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فالقول قول رب الوديعة واملستودع ضامن  :و حنيفة رضي اهلل تعاىل عنهإىل فالن فدفعتها إليه قال أب
القول قول املستودع وال ضمان عليه  :وكان ابن أيب ليلى يقول .وهبذا يأخذ يعين أبا يوسف

وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فتاادقا عليها مث  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وعليه اليمني
رتين أن أدفع الوديعة إىل رجل فدفعتها إليه وأنكر ذلك رب الوديعة فالقول قول أم :قال املستودع

رب الوديعة وعلى املستودع البينة مبا ادعى وإذا استودع الرجل الرجل وديعة فجاء آخر يدعيها معه 



ال أدري أيكما استودعين هذه الوديعة وأىب أن حيلف هلما وليس لواحد منهما بينة  :فقال املستودع
يعطيهما تلك الوديعة بينهما نافني ويضمن هلما  :إن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقولف

هذا استودعنيها مث  :أال ترى أنه لو قال .ألنه أتلف ما استودع جبهالته .أخرى مثلها بينهما
مثل كان عليه أن يدفع الوديعة إىل الذي أقر له هبا أوال ويضمن اآلخر  .أخطأت بل هو هذا :قال

وكان ابن أيب ليلى يقول يف  .ذلك ألن قوله أتلفه وكذلك األول إمنا أتلفه هو جبهله وهبذا يأخذ
وإذا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ليس عليه شيء والوديعة واملضاربة بينهما نافان :األول

مثل العبد والبعري  كانت يف يدي الرجل وديعة فادعاها رجالن كالمها يزعم أهنا له وهي مما يعرف بعينه
فإن  .هل تدعيان شيئا غري هذا بعينه :هي ألحدكما وال أدري أيكما هو قيل هلما :والدار فقال

هو يل أحلف باهلل ال يدري أليهما هو ووقف ذلك هلما مجيعا  :ال وقال كل واحد منهما :قاال
فإن نكل أحدمها  .و حيلفاحىت ياطلحا فيه أو يقيم كل واحد منهما البينة على صاحبه أنه له دونه أ

أن حيلف  :وفيها قول آخر حيتمل وهو .وحلف اآلخر كان له وان نكال معا فهو موقوف بينهما
 .الذي يف يديه الوديعة مث خترج من يديه وال شيء عليه غري ذلك فتوقف هلما حىت ياطلحا عليه

ي هو يف يديه يزعم أنه هذا شيء ليس يف أيديهما فأقسمه بينهما والذ :ومن قال هذا القول قال
وإذا استودع الرجل وديعة فاستودعها املستودع غريه فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل  .ألحدمها ال هلما
 .ال ضامن عليه :وكان ابن أيب ليلى يقول .هو ضامن ألنه خالف وهبذا يأخذ :كان يقول

ستودعها غريه ضمن إن تلفت ألن وإذا أودع الرجل الرجل الوديعة فا :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
 املستودع رضي بأمانته ال أمانة غريه ومل يسلطه على أن يودعها غريه وكان متعديا 
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وإذا مات الرجل وعليه دين معروف وقبله وديعة بغري عينها فإن أبا حنيفة رضي  .ضامنا إن تلفت  
وكان  .رماء وصاحب الوديعة باحلاص وهبذا يأخذمجيع ما ترك بني الغ :اهلل تعاىل عنه كان يقول

 .هي للغرماء وليس لااحب الوديعة ألن الوديعة شيء جمهول ليس بشيء بعينه :ابن أيب ليلى يقول



فإن كانت الوديعة بعينها فهي لااحب الوديعة إذا علم ذلك وكذلك قال ابن أيب  :وقال أبو حنيفة
أهنم  :قال يف الرجل ميوت وعنده الوديعة وعليه دين أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم أنه .ليلى

احلجاج  .احلجاج بن أرطاة عن أيب جعفر وعطاء مثل ذلك .يتحاصون الغرماء وأصحاب الوديعة
وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة  :قال الشافعي رضي اهلل تعاىل عنه .عن احلكم عن إبراهيم مثله

 .أو قامت عليه بينة وعليه دين حميط مباله كانت الوديعة لااحبهافمات املستودع وأقر بالوديعة بعينها 

فإن مل تعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم وال إقرار من امليت وعرف هلا عدد أو قيمة كان صاحب الوديعة 
  .كغرمي من الغرماء

  

 باب يف الرهن  

رهنا فوضعه على يدي عدل  ولو ارهتن الرجل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل :أخربنا الربيع قال 
 :فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول .برضا صاحبه فهلك من عند العدل وقيمته والدين سواء

الدين على الراهن كما هو  :وكان ابن أيب ليلى يقول .الرهن مبا فيه وقد بطل الدين وبه يأخذ
  .على يدي غريه والرهن من ماله ألنه مل يكن يف يدي املرهتن إمنا كان موضوعا

وإذا رهن الرجل الرهن فقبضه منه أو قبضه عدل رضيا به فهلك الرهن  :قال الشافعي مه اهلل تعاىل 
يف يديه أو يف يدي العدل فسواء الرهن أمانة والدين كما هو ال ينقص منه شيء وقد كتبنا يف هذا 

أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان كتابا طويال وإذا مات الراهن وعليه دين والرهن على يدي عدل فإن 
الرهن بني  :وكان ابن أيب ليلى يقول .املرهتن أحق هبذا الرهن من الغرماء وبه يأخذ :يقول

الغرماء واملرهتن باحلاص على قدر أمواهلم وإذا كان الرهن يف يدي املرهتن فهو أحق هبا من الغرماء 
وإذا مات الراهن وعليه دين وقد رهن  :عاىل عنهقال الشافعي رضي اهلل ت .وقوهلما مجيعا فيه واحد

رهنا على يدي صاحب الدين أو يدي غريه فسواء واملرهتن أحق بثمن هذا الرهن حىت يستويف حقه 
فإن فضل فيه فضل كان الغرماء شرعا فيه وإن نقص عن الدين حا  أهل الدين مبا يبقى له يف  .منه

استحق منها شقص وقد قبضها املرهتن فإن أبا حنيفة  وإذا رهن الرجل الرجل دارا مث .مال امليت
  :رمحه اهلل تعاىل كان يقول
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حفظي عنه يف كل رهن فاسد وقع فاسدا فااحب املال أحق به  .الرهن باطل ال جيوز وهبذا يأخذ  
ق وقال أبو ما بقي من الدار فهو رهن باحل :حىت يستويف ماله يباع لدينه وكان ابن أيب ليلى يقول

قال الشافعي  .وكيف يكون ذلك وإمنا كان رهنه نايبا غري مقسوم :حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه
وإذا رهن الرجل الرجل دارا فقبضها املرهتن مث استحق من الدار شيء كان ما يبقى  :رمحه اهلل تعاىل

  .من الدار رهنا جبميع الدين الذي كانت الدار به رهنا

  .شقص معلوم مشاع جاز ما جاز أن يكون بيعا جاز أن يكون رهناولو ابتدأ نايب  

وإذا وضع الرجل  .والقبض يف الرهن مثل القبض يف البيع ال خيتلفان وهذا مكتوب يف كتاب الرهن 
الرهن على يدي عدل وسلطه على بيعه عند حمل األجل مث مات الراهن فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل 

وكان  .يبيع الرهن ولو كان موت الراهن يبطل بيعه ألبطل الرهن وبه يأخذللعدل أن  :كان يقول
ليس له أن يبيع وقد بطل الرهن وصار بني الغرماء وللمسلط أن يبيعه يف مرض  :ابن أيب ليلى يقول

وإذا وضع الراهن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .الراهن ويكون للمرهتن خاصة يف قياس قوله
فإذا حل احلق كان له أن يبيعه  .دل وسلطه على بيعه عند حمل احلق فهو فيه وكيلالرهن على يدي ع

ألن امليت وإن  .ما كان الراهن حيا فإذا مات مل يكن له البيع إال بأمر السلطان أو برضا الوارث
له ال رضي بأمانته يف بيع الرهن فقد حتول ملك الرهن لغريه من الورثة الذين مل يرضوا أمانته والرهن حبا
ينفسخ من قبل أن الورثة إمنا ملكوا من الرهن ما كان له الراهن مالكا فإذا كان الراهن ليس له أن 

وإذا  .والوكالة ببيعه غري الرهن الوكالة لو بطلت مل يبطل الرهن .يفسيه كان كذلك الوارث
قد خرجت  :يقول ارهتن الرجل دارا مث أجرها بإذن الراهن فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان

هي  :وبه يأخذ وكان ابن أيب ليلى يقول .من الرهن حني أذن له أن يؤجرها وصارت مبنزلة العارية
وإذا رهن الرجل  :قال الشافعي رضي اهلل تعاىل عنه .رهن على حاهلا والغلة للمرهتن قضاء من حقه

راء للراهن ألنه مالك الدار وال الرجل دارا ودفعها إىل املرهتن أو عدل وأذن بكرائها فأكريت كان الك
أن الكراء سكن  :وإمنا منعنا أن جنعل الكراء رهنا أو قااصا من الدين .خترج هبذا من الرهن



أال ترى أنه لو باعه دارا فسكنها أو استغلها مث ردها بعيب كان السكن  .والسكن ليس هو املرهون
أن يردها ألن ما أخذ من الدار من أصل  ولو أخذ من أصل الدار شيئا مل يكن له .والغلة للمشتري

 فلما كان الراهن إمنا رهن رقبة  .البيع والكراء والغلة ليس أصل البيع
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الدار وكانت رقبة الدار للراهن إال أنه شرط للمرهتن فيها حقا مل جيز أن يكون النماء من الكراء   
قال  .كراء والسكن للمشتري املالك الرقبة يف حينه ذلكوالسكن إال للراهن املالك الرقبة كما كان ال

وإذا ارهتن الرجل ثلث دار أو ربعها وقبض الرهن فالرهن جائز ما جاز أن  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
وإذا رهن الرجل الرجل دارا أو دابة  .يكون بيعا وقبضا يف البيع جاز أن يكون رهنا وقبضا يف الرهن

ه رب الدابة أو الدار أن ينتفع بالدار أو الدابة فانتفع هبا مل يكن هذا إخراجا له فقبضها املرهتن فأذن ل
وإمنا هذا منفعة للراهن ليست يف أصل الرهن ألنه شيء  .من الرهن وما هلذا وإخراجه من الرهن

تفاع ميلكه الراهن دون املرهتن وإذا كان شيء مل يدخل يف الرهن فقبض املرهتن األصل مث أذن له يف االن
  .أال ترى أن كراء الدار وخراج العبد للراهن .مبا مل يرهن مل ينفسخ الرهن

  

 باب احلوالة والكفالة يف الدين  

وإذا كان لرجل على رجل دين فكفل له به عنه رجل فإن أبا حنيفة  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
كانت حوالة مل يكن له أن يأخذ  للطالب أن يأخذ أيهما شاء فإن :رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول

ليس له أن يأخذ الذي عليه  :وكان ابن أيب ليلى يقول .الذي أحاله ألنه قد أبرأه وهبذا يأخذ
األصل فيها مجيعا ألنه حيث قبل منه الكفيل فقد أبرأه من املال إال أن يكون املال قد توي قبل الكفيل 

د منهما كفيال عن صاحبه كان له أن يأخذ وإن كان كل واح .فريجع به على الذي عليه األصل
وإذا كان للرجل على الرجل املال وكفل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أيهما شاء يف قوهلما مجيعا

به آخر فلرب املال أن يأخذمها وكل واحد منهما وال يربأ كل واحد منهما حىت يستويف ماله إذا كانت 
ط كان للغرمي أن يأخذ الكفيل على ما شرط له دون ما مل يشرط الكفالة مطلقة فإن كانت الكفالة بشر



ولو كانت حوالة فاحلوالة معقول فيها أهنا حتول حق على رجل إىل غريه فإذا حتولت عن رجل مل  .له
وإذا  .جيز أن يعود عليه ما حتول عنه إال بتجديد عودته عليه ويأخذ احملال عليه دون احمليل بكل حال

رجل كفيال بنفسه مث أخذ منه بعد ذلك آخر بنفسه فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان أخذ الرجل من ال
قد برىء الكفيل األول حني  :وكان ابن أيب ليلى يقول .مها كفيالن مجيعا وبه يأخذ :يقول

قال الشافعي وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيال بنفسه مث أخذ منه كفيال آخر  .أخذ الكفيل اآلخر
وإذا كفل الرجل للرجل بدين غري مسمى فإن أبا  .ء األول فكالمها كفيل بنفسهبنفسه ومل يربى
 حنيفة رضي 
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ال جيوز عليه  :وكان ابن أيب ليلى يقول .هو له ضامن وهبذا يأخذ :اهلل تعاىل عنه كان يقول  
ضمن ما قضى أ :الضمان يف ذلك ألنه ضمن شيئا جمهوال غري مسمى وهو أن يقول الرجل للرجل

لك به القاضي عليه من شيء وما كان لك عليه من حق وما شهد لك به الشهود وما أشبه هذا فهو 
ما قضى لك به القاضي على  :وإذا قال الرجل للرجل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .جمهول

أنه قد  :بلفالن أو شهد لك به عليه شهود أو ما أشبه هذا فأنا له ضامن مل يكن ضامنا لشيء من ق
فلما كان هذا هكذا  .يقضي له وال يقضي ويشهد له وال يشهد له فال يلزمه شيء مما شهد له بوجوه

وإذا ضمن  .مل يكن هذا ضمانا وإمنا يلزم الضمان مبا عرفه الضامن فأما ما مل يعرفه فهو من املياطرة
ليال وال كثريا فإن أبا حنيفة رمحه الرجل دين ميت بعد موته ومساه ومل يترك امليت وفاء وال شيئا وال ق

 :وكان ابن أيب ليلى يقول .ال ضمان على الكفيل ألن الدين قد توي :اهلل تعاىل كان يقول

إن ترك شيئا ضمن الكفيل بقدر ما ترك  :وقال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل .الكفيل ضامن وبه يأخذ
وإذا ضمن الرجل  :افعي رمحه اهلل تعاىلقال الش .وإن كان ترك وفاء فهو ضامن جلميع ما تكفل به

وإذ كفل العبد  .دين امليت بعد ما يعرفه ويعرف ملن هو فالضمان له الزم ترك امليت شيئا أو مل يترك
كفالته باطلة ألهنا معروف وليس  :املأذون له يف التجارة فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول



كفالته جائزة ألهنا من التجارة وإذا أفلس  :أيب ليلى يقول وكان ابن .جيوز له املعروف وبه يأخذ
ال يرجع على الذي أحاله حىت ميوت احملتال  :احملتال عليه فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

قال الشافعي  .له أن يرجع إذا أفلس وهبذا يأخذ :وكان ابن أيب ليلى يقول .عليه وال يترك ماال
  .والة حتويل حق فليس له أن يرجعاحل :رمحه اهلل تعاىل

وإذا كفل العبد املأذون له يف التجارة بكفالة فالكفالة باطلة ألن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وإذا كنا مننعه أن يستهلك من ماله شيئا قل أو كثر فكذلك  .الكفالة استهالك مال ال كسب مال

وإذا وكل الرجل رجال يف شيء فأراد الوكيل أن  .مننعه أن يتكفل فيغرم من ماله شيئا قل أو كثر
ليس له ذلك إال أن يكون صاحبه أمره  :يوكل بذلك غريه فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

له أن يوكل غريه إذا أراد أن يغيب أو  :وكان ابن أيب ليلى يقول .أن يوكل بذلك غريه وبه يأخذ
وكيف يكون له أن  :ال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىلق .مرض فأما إذا كان صحيحا حاضرا فال

 قال  .يوكل غريه ومل يرض صاحبه خباومة غريه وإمنا رضي خباومته
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وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة فليس للوكيل أن يوكل غريه مرض  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل  
 :فإن قال .ضي بوكالته ومل يرض بوكالة غريهالوكيل أو أراد الغيبة أو مل يردها ألن املوكل له ر

وإذا وكل رجل رجال خباومة وأثبت الوكالة  .وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا املوكل
عند القاضي مث أقر على صاحبه الذي وكله أن تلك اخلاومة حق لااحبه الذي خياصمه أقر به عنه 

وإن أقر عند  :فال .إقراره جائز وبه يأخذ :لالقاضي فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقو
إقراره عند  :وقال أبو يوسف .غري القاضي وشهد عليه الشهود فإقراره باطل وخيرج من اخلاومة

  .إقراره باطل :وكان ابن أيب ليلى يقول .القاضي وعند غريه جائز عليه

قل يف الوكالة أنه وكله بأن يقر وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة ومل ي :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فإن فعل فما  .عليه وال يااحل وال يربىء وال يهب فليس له أن يقر وال يربىء وال يهب وال يااحل



وإذا وكل رجل رجال يف  .فعل من ذلك كله باطل ألنه مل يوكله به فال يكون وكيال فيما مل يوكله
وروى  .ال تقبل يف ذلك وكالة وبه يأخذ :قاا  أو حد فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول

أقبل من الوكيل البينة يف الدعوى يف احلد والقاا  وال أقيم احلد وال  :أبو يوسف أن أبا حنيفة قال
ال أقبل البينة إال من املدعي وال أقبل يف ذلك  :وقال أبو يوسف .القاا  حىت حيضر املدعي

  .الةتقبل يف ذلك الوك :وكان ابن ليلى يقول .وكيال

وإذا وكل الرجل الرجل بطلب حد له أو قاا  له على رجل قبلت  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وإذا حضر احلد والقاا  مل أحده ومل أقتص حىت حيضر احملدود له  .الوكالة على تثبيت البينة

ا كانت يف وإذ .واملقتص له من قبل أنه قد يقر له فيبطل احلق ويكذب البينة فيبطل القاا  ويعفو
وكلين هبا فالن لرجل غائب أقوم له عليها فإن  :يدي رجل دار فادعاها رجل فقال الذي هي يف يديه

وبه  .ال أصدقه إال أن يأيت على ذلك ببينة وأجعله خاما :أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول
وجعلته خاما إال أن يأيت بعد أن كان متهما أيضا مل أقبل منه بينة  :يأخذ وقال أبو يوسف رمحه اهلل

  .أقبل منه وأصدقه وال جنعل بينهما خاومة :وكان ابن أيب ليلى يقول .بشهود أعرفهم

إذا اهتمته سألته البينة على الوكالة فإن مل يقم البينة جعلته  :وكان ابن أيب ليلى بعد ذلك يقول 
فادعاها رجل فقال الذي وإن كانت الدار يف يدي رجل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .خاما

 فمن  .ليست يل هي يف يدي وديعة أو هي علي بكراء أو أنا فيها وكيل :هي يف يديه
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فإن أثبت وكالته قضى عليه  .قضى على الغائب مسع من املدعي البينة وأحضر الذي هي يف يديه  
إين قضيت هبا ومل حيضرين فيها  :ضاءوإن مل يثبتها قضى هبا للذي أقام عليها البينة وكتب يف الق

خام وزعم فالن أهنا ليست له ومن مل يقض على الغائب سأل الذي هي يف يديه البينة على ما يقول 
فإن جاء هبا على أهنا يف يديه بكراء أو وديعة مل جيعله خاما فإن جاء بالبينة على الوكالة جعلته 

 :قال .يقضي على الغائب : تعاىل أنهوحفظي عن الشافعي رمحه اهلل :قال الربيع .خاما



قد وكلين بقبضه منك فالن فقال الذي عليه  :وإذا كان للرجل على الرجل مال فجاء رجل فقال
 .أجربه على أن يعطيه إياه وبه يأخذ :فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول .صدقت :املال

أنت أعلم فإن شئت  :يم بينة عليه وأقولال أجربه على ذلك إال أن يق :وكان ابن أيب ليلى يقول
وإذا كان للرجل على الرجل مال وهو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فأعطه وإن شئت فاتركه

عنده فجاءه رجل فذكر أن صاحب املال وكله به وصدقه الذي يف يديه املال مل أجربه على أن يدفعه 
وكذلك لو  .ملال بأنه وكله أو تقوم عليه بينة بذلكإليه فإن دفعه مل يربأ من املال إال أن يقر رب ا

ادعى هذا الذي ادعى الوكالة دينا على رب املال مل جيرب الذي يف يديه املال على أن يعطيه إياه وذلك 
وإذا وكل الرجل رجال يف شيء فإن  .أن إقراره إياه به إقرار منه على غريه فال جيوز إقراره على غريه

وكان  .ال تثبت وكالته إال أن يأيت معه خبام وبه يأخذ :تعاىل عنه كان يقولأبا حنيفة رضي اهلل 
وقد كان أبو يوسف رمحه  .نقبل بينته على الوكالة ونثبتها له وليس معه خام :ابن أيب ليلى يقول

هذا وكيلي يف كل حق يل خياصم فيه قبل  :اهلل تعاىل إذا جاءه رجل قد عرفه يريد أن يغيب فقال
 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وكالته وإذا تغيب اخلام وكل له وكيال وقضى عليه ذلك وأثبت

وإذا وكل الرجل الرجل عند القاضي بشيء أثبت القاضي بينته على الوكالة وجعله وكيال حضر معه 
وإمنا أثبت له الوكالة على املوكل وقد تثبت له  .خام أو مل حيضر وليس اخلام من هذا بسبيل

وقد يقضي لليام على املوكل فتكون تلك الشهادة إمنا هي شهادة  .وال يلزم اخلام شيء الوكالة
وإذا وكل رجل رجال بكل قليل وكثري فإن أبا حنيفة رمحه اهلل  .لليام تثبت له حقا على املوكل

ما صنعت من شيء فهو جائز  :ال جيوز بيعه ألنه مل يوكله بالبيع إال أن يقول :تعاىل كان يقول
إذا وكله يف كل قليل وكثري فباع دارا أو غري ذلك كان  :وكان ابن أيب ليلى يقول .يأخذ وبه
  .جائزا
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وإذا شهد الرجل لرجل أنه وكله بكل قليل وكثري له مل يزد على هذا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل  
قليل والكثري ويوكله حبفظ القليل والكثري ال فالوكالة على هذا غري جائزة من قبل أنه قد يوكله ببيع ال

غريه ويوكله بدفع القليل والكثري ال غريه فلما كان حيتمل هذه املعاين وغريها مل جيز أن يكون وكيال 
وإذا وكلت املرأة  .حىت يبني الوكاالت من بيع أو شراء أو وديعة أو خاومة أو عمارة أو غري ذلك

 .ال أقبل إال أن يرضى اخلام :أبا حنيفة رمحه اهلل كان يقولوكيال باخلاومة وهي حاضرة فإن 

وأقبل الوكالة  :قال الشافعي رمحه اهلل .نقبل ذلك وجنيزه وبه يأخذ :وكان ابن أيب ليلى يقول
وقد كان علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه وكل  .من احلاضر من النساء والرجال يف العذر وغريه

وكان  .وعلي بن أيب طالب حاضر فقبل ذلك عثمان رضي اهلل عنهعند عثمان عبد اهلل بن جعفر 
يوكل قبل عبد اهلل بن جعفر عقيل بن أيب طالب وال أحسبه أنه كان يوكله إال عند عمر بن اخلطاب 

وكان علي بن أيب طالب  :قال الشافعي رمحه اهلل .رضي اهلل عنه ولعل عند أيب بكر رضي اهلل عنه
  .لياومة قحما وإن الشيطان حيضرهاإن ل :رضي اهلل عنه يقول

  

 باب يف الدين  

وإذا كان على الرجل دين وكان عنده وديعة غري معلومة بعينها فإن أبا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ما ترك الرجل فهو بني الغرماء وأصحاب الوديعة باحلاص وبه  :حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

ليس لااحب الوديعة شيء إال أن يعرف وديعته بعينها فتكون له  :يقولوكان ابن أيب ليلى  .يأخذ
 .قد هلكت :هي دين يف ماله ما مل يقل قبل املوت :وقال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل .خاصة

  .أال ترى أنه مل يعلم هلا سبيل ذهبت فيه وكذلك كل مال أصله أمانة وبه يأخذ

ن عند الرجل وديعة بعينها وكانت عليه ديون فالوديعة لرب وإذا كا :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
الوديعة ال تدخل عليه الغرماء فيها ولو كانت بغري عينها مثل دنانري ودراهم وما ال يعرف بعينه حا  

قد هلكت الوديعة فيكون القول قوله  :رب الوديعة الغرماء إال أن يقول املستودع امليت قبل أن ميوت
أقر الرجل يف مرضه الذي مات فيه بدين وعليه دين بشهود يف صحته وليس له وفاء وإذا  .ألنه أمني

يبدأ بالدين املعروف الذي يف صحته فإن فضل عنهم  :فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول



أال ترى أنه حني مرض أنه ليس ميلك من ماله شيئا  .شيء كان للذين أقر هلم يف املرض باحلاص
 وصيته فيه ملا عليه من الدين وال جتوز 
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هو مادق فيما أقر به والذي أقر له يف  :وكان ابن أيب ليلى يقول .فكذلك إقراره وبه يأخذ  
وإذا كانت على الرجل ديون معروفة من بيوع أو  :قال الشافعي رمحه اهلل .الاحة واملرض سواء

مث مرض فأقر حبق إلنسان فذلك  .كله يف الاحة جنايات أو شيء استهلكه أو شيء أقر به وهذا
وال جيوز أن يقال فيه إال هذا واهلل تعاىل  .ويتحاصون معا ال يقدم واحد على اآلخر .كله سواء
أو أن يقول رجل إذا مرض فإقراره باطل كإقرار احملجور عليه فأما أن يزعم أن إقراره يلزمه مث  .أعلم

ك أن يبدأ بدين الاحة وإقرار الاحة فإن كان عليه دين يف املرض ال حيا  به غرماؤه فهذا حتكم وذل
وإذا فرع الرجل أهل دين الاحة ودين املرض بالبينة مل جتز  .ببينة حا  وإن مل يكن ببينة مل حيا 
فهذا دين مرة يبدأ على املواريث والوصايا وغري دين إذا  .له وصية ومل يورث حىت يأخذ هذا حقه

إذا استدانت املرأة وزوجها غائب فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان و .صار ال حيا  به
الشيء هلا وهي متطوعة  :أفرض هلا على زوجها نفقة مثلها يف غيبته مث رجع عن ذلك فقال :يقول

وكذلك  .وكان ابن أيب ليلى ال يفرض هلا نفقة إال فيما يستقبل .فيما أنفقت والدين عليها خاصة
وإذا غاب الرجل عن امرأته فلم ينفق عليها  :قال الشافعي رمحه اهلل .وهبذا يأخذبلغنا عن شريح 

وال جيوز أن يكون لو كان حاضرا  .فرضت عليه النفقة ملا مضى منذ ترك النفقة عليها إىل أن أنفق
ظلم إذا يقطع ألزمناه نفقتها وبعنا هلا يف ماله مث يغيب عنها أو مينعها النفقة وال جنعل هلا عليه دينا ألن ال

والذي يزعم أنه ميرض عليه نفقتها يف الغيبة يزعم أنه ال يقضى  .احلق الثابت والظلم ال يقطع حقا
على غائب إال زوجها فإنه يفرض عليه نفقتها وهو غائب فييرجها من ماله فيدفعها إليها فيجعلها 

و ال يطرح حقا بترك صاحبه أوكد من حقوق الناس مرة يف هذا مث يطرحها بغيبته إن مل تقم عليه وه
القيام عليه ويعجب من قول أصحابنا يف احليازة ويقول احلق جديد والترك غري خروج من احلق مث جيعل 



أخربنا مسلم بن خالد عن عبيد اهلل  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .احليازة يف النفقة
هلل عنه كتب إىل أمراء األجناد يف رجال بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن اخلطاب رضي ا

  .فأمرهم بأن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا :غابوا عن نسائهم

وهم يزعمون أهنم ال خيالفون الواحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم  :قال الشافعي رمحه اهلل 
 ن من أحد ترك القياس وقد تركوه وقالوا فيه قوال وقد خالفوا عمر ويزعمون أهنم ال يقبلو
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 :وإذا كان لرجل على رجل مال وله عليه مثله فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول .متناقضا  

ال يكون قااصا إال أن يتراضيا به فإن كان  :وكان ابن أيب ليلى يقول .هو قاا  وبه يأخذ
قال الشافعي رمحه  .خمالف لذلك مل يكن ذلك قااصا يف قوهلما مجيعاألحدمها على صاحبه مال 

وإذا كان لرجل على رجل مال وله عليه مثله ال خيتلفان يف وزن وال عدد وكانا حالني معا فهو  :اهلل
 .فإن كانا خمتلفني مل يكن قاا  إال بتراض ومل يكن التراضي جائزا إال مبا حتل به البيوع .قاا 

يستويف  :ث بدين ويف نايبه وفاء بذلك الدين فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقولوإذا أقر وار
وكان  .الغرمي من ذلك الوارث املقر مجيع ماله نايبه ألنه ال مرياث له حىت يقضى الدين وبه يأخذ

يه إمنا يدخل عليه من الدين بقدر نايبه من املرياث فإن كان هو وأخ له دخل عل :ابن أيب ليلى يقول
وإن كانا اثنني  .والشاهد عنده منهم وحده مبنزلة املقر .الناف وإن كانوا ثالثة دخل عليه الثلث

جازت شهادهتما يف مجيع املرياث يف قوهلما مجيعا إذا كانا عدلني فإن مل يكونا عدلني كان ذلك يف 
إذا  :هلل تعاىل عنهقال الشافعي رضي ا .أنابائهما على ما فسرنا من قول أيب حنيفة وابن أيب ليلى

 :مات الرجل وترك ابنني غري عدلني فأقر أحدمها على أبيه بدين فقد قال بعض أصحابنا للغرمي املقر له

أن يأخذ من املقر مثل الذي كان يايبه مما يف يديه لو أقر به اآلخر وذلك الناف من دينه مما يف يديه 
خر رجع املأخوذ من يديه على الوارث معه يأخذ مجيع ماله من هذا فمىت أقر له اآل :وقال غريهم

وإذا كتب الرجل بقرض يف ذكر حق مث أقام بينة أن أصله كان  .فيقامسه حىت يكونا يف املرياث سواء



آخذه به وإقراره على نفسه بالقرض أصدق من دعواه  :مضاربة فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان يقول
قال  .عنه وأجعله عليه مضاربة وهو فيه أمنيأبطله  :وكان ابن أيب ليلى يقول .وبه يأخذ

وإذا أقر الرجل أن للرجل عليه ألف درهم سلفا مث جاء بالبينة أهنا مقارضة سئل  :الشافعي رمحه اهلل
نعم هي مقارضة أردت أن يكون له ضامنا أبطلنا عنه السلف وجعلناها  :الذي له السلف فإن قال

اه املشهود له أحلفناه فإن حلف كانت له عليه دينا وكان وإن مل يقر هبذا رب املال وادع .مقارضة
إقراره على نفسه أوىل من شهود شهدوا له بأمر قد ميكن أن يكونوا صدقوا فيه ويكون أصلها مقارضة 

وإذا أقام الرجل على الرجل البينة مبال يف ذكر حق من شيء  .تعدى فيها فضمن أو يكونوا كذبوا
فإن  .البينة أنه من ربا وأنه قد أقر أنه قد كتب ذكر حق من شيء جائز جائز فأقام الذي عليه الدين

 ال أقبل منه  :أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول
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وكان ابن أيب ليلى يقبل منه البينة على  .امليرج ويلزمه املال بإقراره أنه مثن شيء جائز وبه يأخذ  
  .ذلك ويرده إىل رأس املال

وإذا أقام الرجل على الرجل البينة بألف درهم فأقام الذي عليه األلف  :لشافعي رمحه اهلل تعاىلقال ا 
هل كان ما قالوا من البيع  :البينة أهنا من ربا فإن شهدت البينة على أصل بيع ربا سئل الذي له األلف

ال هو األلف وهي من مل يكن بينه وبينه بيع ربا قط وال له حق علي من وجه من الوجوه إ :فإن قالوا
وإن امتنع من أن يقر  .بيع صحيح قبلت البينة عليه وأبطلت الربا كائنا ما كان ورددته إال رأس ماله

وهي يف مثل معىن املسألة قبلها ألنه قد ميكن أن يكون  .هبا أحلفته له فإن حلف لزمت الغرمي األلف
ل مبال يف ذكر حق من بيع مث قال بعد وإذا أقر الرج .أرىب عليه يف األلف ويكون له ألف غريها

املال له  :مل أقبض املبيع ومل تشهد عليه بينة بقبضه فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول :ذلك
ال يلزمه شيء من املال حىت يأيت الطالب  :وكان ابن أيب ليلى يقول .الزم وال ألتفت إىل قوله

  .احلقبالبينة أنه قد قبض املتاع الذي به عليه ذكر 



فأقم البينة على  :نعم قلت :أسأل الذي له احلق أبعت هذا فإن قال :وقال أبو يوسف رمحه اهلل 
  .مل أبعه شيئا لزمه املال :أنك قد وفيته متاعه فإن قال الطالب

وإذا جاء بذكر حق وبينة على رجل أن عليه ألف درهم من مثن متاع أو ما  :قال الشافعي رمحه اهلل 
إنه باعين هذا املتاع ومل أقبضه كلفت الذي له احلق بينة أنه قد قبضه أو  :ذي عليه البينةكان فقال ال

أقر بقبضه فإن مل يأت هبا أحلفت الذي عليه احلق ما قبضت املتاع الذي هذه األلف مثنه مث أبرأته من 
اشترى منه  وذلك أن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيجب عليه مثنه بتسليم البائع ما .هذه األلف

ويسقط عنه الثمن هبالك الشيء قبل أن يقبضه وال يلزمه أن يكون دافعا للثمن إال بأن يدفع السلعة 
ولو كان الذي له األلف أتى بذكر حق وبشاهدين يشهدان أن عليه ألف درهم من مثن متاع  .إليه

هذه األلف من مثن  :لمل أقبضه سئل املشهود له باأللف فإن قا :اشتراه منه مث قال املشهود عليه
وإن  .متاع بعته إياه وقبضه كلف البينة على أنه قبضه وكان اجلواب فيها كاجلواب يف املسألة قبلها

وإذا  .قد أقر يل باأللف فيذه يل بإقراره أخذته له به وأحلفته على دعوى املشهود عليه :قال
اهديه باأللف وشهد اآلخر بألفني ادعى الرجل على الرجل ألف درهم وجاء عليه بالبينة فشهد أحد ش

وكان ابن أيب ليلى جييز  .ال شهادة هلما ألهنما قد اختلفا :فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول
 من ذلك ألف درهم ويقضي 
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ولو شهد أحدمها بألف وشهد اآلخر بألف ومخسمائة كانت األلف  .وبه يأخذ .هبا للطالب  
قد مسى الشاهدان مجيعا ألفا  :وإمنا أجاز هذا أبو حنيفة ألنه كان يقول .ما مجيعاجائزة يف قوهل
وإذا ادعى  :قال الشافعي رمحه اهلل .مخسمائة فاارت هذه مفاولة من األلف :وقال اآلخر

 :الرجل على الرجل ألف درهم وجاء عليه بشاهدين شهد له أحدمها بألف واآلخر بألفني سألتهما

شهدا هبا بإقراره أو زعم الذي شهد بألف أنه شك يف األلفني وأثبت األلف فقد ثبت  فإن زعما أهنما
وإن أراد األلف األخرى اليت له عليها شاهد واحد  .عليه األلف بشاهدين إن أراد أخذها بال ميني



شهدت هبما عليه من مثن  :وإن كان اختلفا فقال الذي شهد باأللفني .أخذها بيمني مع شاهد
شهدت هبا عليه من مثن ثياب قبضها فقد بينا أن أصل  :وقال الذي شهد عليه بألف عبد قبضه

احلقني خمتلف فال يأخذ إال بيمني مع كل واحد منهما فإن أحب حلف معهما وإن أحب حلف مع 
وسواء ألفني أو ألفا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أحدمها وترك اآلخر إذا ادعى ما قاال

 .هد الرجل على شهادة رجل وشهد آخر على شهادة نفسه يف دين أو شراء أو بيعومخسمائة وإذا ش

ال جتوز شهادة شاهد على شهادة شاهد وال يقبل عليه إال  :فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول
وكان ابن أيب ليلى  .وكذلك بلغنا عن علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه وبه يأخذ .شاهدان
قال الشافعي  .وكذلك بلغنا عن شريح وإبراهيم .شهادة شاهد على شهادة شاهدأقبل  :يقول

وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين مل أقبل على كل شاهد إال شهادة شاهدين  :رمحه اهلل تعاىل
من قبل أن الشاهدين لو شهدا على شهادة شاهد مل حيكم هبا احلاكم إال بشاهد  :قال الربيع .معا

ا على شهادة الشاهد اآلخر كانا إمنا جرا إىل أنفسهما إجازة شهادهتما األوىل اليت أبطلها آخر فلما شهد
وإذا شهد الشهود على دار أهنا لفالن مات  .احلاكم فلم جنز إال شهادة شاهدين على كل شاهد

ون له إن شهدوا أهنم ال يعلم :وتركها مرياثا بني فالن وفالن فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول
 :ال جتوز شهادهتم إذا قالوا :وكان ابن أيب ليلى يقول .وارثا غري هؤالء جازت الشهادة وبه يأخذ

  .ال وارث له غريهم :ال نعلم له وارثا غري هؤالء حىت يثبتوا ذلك فيقولوا

 قال الشافعي .وإذا وارث غريهم ببينة أدخله معهم يف املرياث ومل تبطل شهادة األولني يف قوهلما 
وإذا شهد الشهود أن هذه الدار دار فالن مات وتركها مرياثا ال يعلمون له وارثا إال  :رضي اهلل عنه

 فإن كان الشاهدان من أهل املعرفة الباطنة به  .فالن وفالن قبل القاضي شهادهتم
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  .وصية أو دينوإن جاء ورثة غريهم أدخلتهم عليهم وكذلك لو جاء أهل  .قضى هلم باملرياث  



هل تعلمون له  :فإن كانوا من غري أهل املعرفة الباطنة بامليت احتاط القاضي فسأل أهل املعرفة فقال 
نعم قد بلغنا فإنا ال نقسم املرياث حىت نعلم كم هم فنقسمه عليهم فإن  :وارثا غريهم فإن قالوا

ومل جيربه إن مل يأت بكفيل ولو قال  تطاول أن يثبت ذلك دعا القاضي الوارث بكفيل باملال ودفعه إليه
ولو قالوا ذلك على اإلحاطة مل يكن هذا  .ال وارث له غريهم قبلته على معىن ال نعلم :الشهود

وإذا شهد الشهود  .صوابا منهم ومل يكن فيه ما رد شهادهتم ألن الشهادة على البت تؤول إىل العلم
يدرأ احلد يف ذلك ويقضي  :اهلل عنه كان يقولعلى زنا قدمي أو سرقة قدمية فإن أبا حنيفة رضي 

وكذلك بلغنا عن عمر  .باملال وينظر يف املهر ألنه قد وطىء فإذا مل يقم احلد بالوطء فال بد من مهر
أميا قوم شهدوا على حد مل يشهدوا عنه حضرة ذلك فإمنا شهدوا على ضغن  :بن اخلطاب أنه قال

أقبل شهادهتم وأمضي احلد فأما السكران فإن أيت  :يلى يقولفال شهادة هلم وبه يأخذ وكان ابن أيب ل
به وهو غري سكران فال حد عليه وإن كان أخذ وهو سكران فلم يرتفع إىل الوايل حىت ذهب السكر 

وإذا شهد الشهود  :قال الشافعي رمحه اهلل .عنه إال أنه يف يدي الشرط أو عامل الوايل فإنه حيد
الزنا والسرقة وشرب اخلمر وأثبتوا  :فيه شيء هلل عز وجل وللناس مثلعلى حد هلل أو للناس أو حد 

الشهادة على املشهود عليه أهنا بعد بلوغه يف حال يعقل فيها أقيم عليه احلد ذلك احلد إال أن حيدث 
بعده توبة فيلزمه ما للناس ويسقط عنه ما هلل قياسا على قول اهلل عز وجل يف احملاربني  إال الذين تابوا 
من قبل أن تقدروا عليهم  اآلية فما كان من حد هلل تاب صاحبه من قبل أن يقدر عليه ساقط عنه 

 .القذف وما أشبهه الكالم بالرجوع عن ذلك والنزوع عنه :والتوبة مما كان ذنبا بالكالم مثل

ذلك معروفا والتوبة مما كان ذنبا بالفعل مثل الزنا وما أشبهه فبترك الفعل مدة خيترب فيها حىت يكون 
أنه يقام  :للشافعي فيها قول آخر :قال الربيع .وإمنا خيرج من الشيء بترك الذي دخل به فيه

عليه احلد وإن تاب ألن الذي جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فأقر باحلد مل يأته إن شاء اهلل تعاىل إال 
ود اليت هلل عز وجل إال يف احملاربني وليس طرح احلد .تائبا وقد أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم برمجه

فأما ما كان لآلدميني فإهنم إن كانوا قتلوا فأولياء الدم خمريون يف قتلهم أو أخذ الدية أو أن  .خاصة
وإذا شهد الشهود عند  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يعفوا وإمنا كانوا أخذوا املال أخذ منهم
 م شهدوا القاضي بشهادة فادعى املشهود عليه أهن

   



 

 2602 :صفحة 

 

أنا أجرحهم وأقيم البينة أهنم استؤجروا وأهنم قوم فساق فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه  :بزور وقال  
وكان ابن أيب ليلى يقبله فأما غري ذلك من  .ال أقبل اجلرح على مثل هذا وبه يأخذ :كان يقول

  .رح مجيعاحمدود يف قذف أو شريك أو عبد فهما يقبالن يف هذا اجل

قال الشافعي  .يقبل اجلرح إذا شهد من أعرفه وأثق به :وحفظي عن أيب يوسف أنه قال بعد 
وإذا شهد الشهود على الرجل بشهادة فعدلوا انبغى للقاضي أن يسميهم وما شهدوا  :رضي اهلل عنه

ى عليه فإن جاء جبرحتهم قبلها وإن مل يأت هبا أمض .به على املشهود عليه وميكنه من جرحهم
 .ويقبل يف جرحتهم أن يكونوا له مهاجرين يف احلال اليت شهدوا فيها عليه وإن كانوا عدوال .احلق

وينبغي أن يقف الشهود على جرحتهم وال  .ويقبل جرحتهم مبا جترح به الشهود من الفسق وغريه
من جيرح بالتأويل  يقبل منهم اجلرحة إال بأن يبينوا ما جيرحون به مما يراه هو جرحا فإن من الشهود

وباألمر الذي ال جرح يف مثله فال يقبل حىت يثبتوا ما يراه هو جرحا كان اجلارح من شاء أن يكون يف 
وإذا شهد الوصي للوارث الكبري على امليت بدين أو صدقة يف دار أو هبة أو شراء فإن  .فقه أو فضل

  .ال جيوز ذلك :أبا حنيفة رمحه اهلل كان يقول

وإذا مات الرجل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .هو جائز وبه يأخذ :يب ليلى يقولوكان ابن أ 
فأوصى إىل رجل فشهد الوصي ملن ال يلي أمره من وارث كبري رشيد أو أجنيب أو وارث يليه غري 

 .وكذلك إذا شهد ملن ال يلي أمره على أجنيب .الوصي فشهادته جائزة وليس فيها شيء ترد له

 .صي على غري امليت للوارث الكبري بشيء له خاصة فشهادته جائزة يف قوهلما مجيعاوإذا شهد الو

  .وكذلك إذا شهد ملن ال يلي أمره على أجنيب :قال الشافعي رضي اهلل عنه

وإذا ادعى رجل دينا على ميت فشهد له شاهدان على حقه وشهد هو وآخر على وصية ودين لرجل  
شهادهتم جائزة ألن الغرمي يضر نفسه بشهادته وبه  :ه كان يقولعليه فإن أبا حنيفة رضي اهلل عن

ال جتوز شهادته وإذا شهد أصحاب الوصايا بضعهم لبعض مل  :وكان ابن أيب ليلى يقول .يأخذ
أصحاب الوصايا والغرماء سواء ال  :وقال أبو يوسف .جتز ألهنم شركاء يف الوصية الثلث بينهم



وإذا كان لرجل دين ببينة على  :فعي رضي اهلل تعاىل عنهقال الشا .جتوز شهادة بعضهم لبعض
ميت مث شهد هو وآخر معه لرجل بوصية فشهادهتما جائزة وال شيء فيها مما ترد له إمنا ترد بأن جيرا 

وإذا شهد  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وهذان مل جيرا إىل أنفسهما هبا .إىل أنفسهما هبا
  جيز ألهنم شركاء يف أصحاب الوصايا بعضهم لبعض مل
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ال جتوز  :وإذا شهد الرجل المرأته فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول .الوصية الثلث بينهم  
شهادته هلا  :وكان ابن أيب ليلى يقول .وكذلك بلغنا عن شريح وهبذا يأخذ .شهادته هلا
الرجل لوالديه وأجداده وإن بعدوا من قبل  ترد شهادة :قال الشافعي رضي اهلل تعاىل عنه .جائزة

أبيه وأمه ولولده وإن سفلوا وال ترد ألحد سواهم زوجة وال أخ وال عم وال خال وإذا شهد الرجل 
ال  :على شهادة وهو صحيح البار مث عمي فذهب باره فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

 .أيب طالب رضي اهلل عنه رد شهادة أعمى شهد عنده جتوز شهادته تلك إذا شهد هبا بلغنا عن علي بن

قال  .شهادته جائزة وبه يأخذ إذا كان شيء ال حيتاج أن يقف عليه :وكان ابن أيب ليلى يقول
وإذا شهد الرجل وهو باري مث أدى الشهادة وهو أعمى جازت شهادته من  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

ليسا فيه  :فإن قال قائل .ر وكالمها كان فيه يوم شهدقبل أن أكثر ما يف الشهادة السمع والبا
إمنا احتجنا إىل الشهادة يوم كانت فأما يوم تقام فإمنا هي تعاد حبكم شيء قد  :قيل .يوم يشهد
ولو رددناها إذا مل يكن باريا ألنه ال يرى املشهود عليه حني يشهد لزمنا أن ال جنيز  .أثبته باريا

والذي يزعم أنه ال  .ى غائب ألن الشاهد ال يرى امليت وال الغائبشهادة باري على ميت وال عل
وإذا أقر الرجل  .جييز شهادته بعد العمى وقد أثبتها باريا جييز شهادة الباري على امليت والغائب
هذا عندي مبنزلة  :بالزنا أربع مرات يف مقام واحد عند القاضي فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان يقول

بلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن ماعز بن  .حد عليه يف هذا وبه يأخذ مرة واحدة وال
مالك أتاه فأقر عنده بالزنا فرده مث أتاه الثانية فأقر عنده فرده مث أتاه الثالثة فأقر عنده فرده مث أتاه الرابعة 



وكان ابن أيب  .أخذال فأمر به فرجم وبه ي :فأقر عنده فسأل قومه هل تنكرون من عقله شيئا قالوا
وإذا أقر الرجل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ليلى يقيم احلد إذا أقر أربع مرات يف مقام واحد

بالزنا ووصفه الافة اليت توجب احلد يف جملس أربع مرات فسواء هو والذي أقر به يف جمالس متفرقة إن 
هود فالذي مل يقم عليه يف أربع مرات يف كنا إمنا احتجنا إىل أن يقر أربع مرات قياسا على أربعة ش

مقام واحد وأقامها عليه يف أربع مرات يف مقامات خمتلفة ترك أصل قوله ألنه يزعم أن الشهود األربعة 
اإلقرار أربع  :ولو تفرقوا حدهم فكان ينبغي له أن يقول :قال .ال يقبلون إال يف مقام واحد

إمنا أخذت حبديث ماعز فليس حديث ماعز كما  :إن قالمرات يف مقام أثبت منه يف أربعة مقامات ف
 وصفت ولو 
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كان كما وصف أن ماعزا أقر يف أربعة أمكنة متفرقة أربع مرات ما كان قبول إقراره يف جملس أربع   
إقراره وليس األمر كما قاال مجيعا و .مرات خالفا هلذا ألنا مل ننظر إىل اجملالس إمنا نظرنا إىل اللفظ

 :أال ترى إىل قول النيب صلى اهلل عليه وسلم .مرة عند احلاكم يوجب احلد إذا ثبت عليه حىت يرجم

أنه  .أبه جنة :اغد يا أنيس إىل امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها  وحديث ماعز يدل حني سأل 
با حنيفة رضي اهلل رده أربع مرات إلنكار عقله وإذا أقر الرجل بالزنا عند غري قاض أربع مرات فإن أ

إذا قامت عليه  :وكان ابن أيب ليلى يقول .تعاىل عنه كان ال يرى ذلك شيئا وال حيده وبه يأخذ
وإذا أقر الرجل عند غري قاض بالزنا فينبغي  :قال الشافعي رضي اهلل عنه .الشهود بذلك أحده

فإذا  .ع فيقبل رجوعهللقاضي أن ال يرمجه حىت يقر عنده وذلك أنه يقر عنده ويقضي برمجه فريج
كان أصل القول يف اإلقرار هكذا مل ينبغ أن يرمجه حىت يقر عنده وينبغي إذا بعث به لريجم أن يقول 

 :وما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ماعز .مىت رجع فاتركوه بعد وقع احلجارة وقبلها :هلم

  .إال بعد وقوع احلجارة .فهال تركتموه   



 :ن شهادته بالزنا وقد رجم صاحبه هبا فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقولوإذا رجع الرجل ع 

أقتله فإن رجعوا أربعتهم  :وكان ابن أيب ليلى يقول .يضرب احلد ويغرم ربع الدية وبه يأخذ
ضربوا احلد وغرم كل  :قتلتهم وال نغرمهم الدية فإن رجع ثالثة يف قول أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل

وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم فرجع  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ربع الديةواحد منهم 
 :عمدت أن أشهد بزور قال له القاضي :فإن قال .أحدهم عن شهادته سأله القاضي عن رجوعه

فإن شاءوا قتلوا وإن  .نعم دفعه إىل أولياء املقتول :علمت أنك إذا شهدت مع غريك قتل فإن قال
 .نترك القتل ونأخذ الدية كان هلم عليه ربع الدية وعليه احلد يف هذا كله :فإن قالوا .واشاءوا عف

شهدت وال أعلم ما يكون عليه القتل أو غريه أحلف ما عمد القتل وكان عليه ربع الدية  :وإن قال
  .وهكذا الشهود معه كلهم إذا رجعوا .واحلد

وصفوه وهو يف بلدة أخرى فكتب القاضي شهادهتم وإذا شهد الشهود عند القاضي على عبد وحلوه و 
ال أقبل ذلك وال أدفع إليه العبد ألن احللية قد  :على ذلك فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول

أرأيت لو كانت جارية  .وهو ينتفع بالعبد حىت يأيت به إىل القاضي الذي كتب له .توافق احللية
معه وكان ابن أيب ليلى خيتم يف عنق العبد ويأخذ من الذي جاء  مجيلة والرجل غري أمني أكنت أبعث هبا

 بالكتاب كفيال مث يبعث به إىل القاضي فإذا جاءه العبد 
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والكتاب الثاين دعا الشهود فإن شهدوا أنه عبده أبرأ كفيله وقضى بالعبد أنه له وكتب له بذلك كتابا   
 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .حىت يربىء كفيله وبه يأخذ إىل القاضي الذي أخذه منه الكفيل

وإذا شهد الشهود لرجل على دابة غائبة فوصفوها وحلوها فالقياس أن ال يكلف صاحب الدابة أن 
وإذا ختم القاضي الذي هو ببلده يف عنقها وبعث هبا إىل  .يدفعها من قبل أن احللية قد تشبه احللية

زعم أن ضماهنا من الذي هي يف يديه فقد أخرجها من يديه ومل يربئه من  القاضي املشهود عنده فإن
  .ضماهنا ويقطع عنه منفعتها إىل البلد الذي تاري إليه



فإن مل يثبت عليه الشهود أو ماتوا قبل أن تال إىل ذلك البلد فردت إليه كان قد انقطعت منفعتها عنه  
لو جعل ضماهنا من املدفوعة له وجعل عليه و .ومل يعط هلا إجارة عوضت تلفا غري مضمون له

وإمنا ذهب ابن  .كراءها يف مغيبها إن ردت كان قد ألزم ضماهنا وإمنا يضمن املتعدي وهذا مل يتعد
ال سبيل إىل أخذ هذه الدابة إال بأن يؤتى هبا إىل  :أيب ليلى وغريه ممن ذهب مذهبه إىل أن قال
املشهود أن يكلفوا الذهاب من بلداهنم واإلتيان بالدابة الشهود أو يذهب بالشهود إليها وليس على 

من أن ال يكلف اخلروج بشيء مل يستحق  :أخف ولرب الدابة يف الدابة مثل ما للشهود يف أنفسهم
وإذا شهد الرجل من أهل الكوفة شهادة فعدل مبكة  .وهكذا العبد مثل الدابة ومجيع احليوان .عليه

ار يف مار غري ماره بالشهادة وزكي هناك وكتب بذلك إىل وكتب هبا قاضي مكة إىل قاضي م
قاضي الكوفة فشهد قوم من أهل الكوفة أن هذا الشاهد فاسق فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان 

ترد شهادته ويقبل  :وكان ابن أيب ليلى يقول .شهادهتم ال تقبل عليه أنه فاسق وبه يأخذ :يقول
ال ينبغي للقاضي أن يفعل ذلك ألنه قد غاب عن الكوفة  :نهوقال أبو حنيفة رضي اهلل ع .قوهلم

وإذا شهد الرجالن من  :قال الشافعي رضي اهلل عنه .سنني فال يدرى ما أحدث ولعله قد تاب
مار  .أهل مار بشهادة فعدال مبكة وكتب قاضي مكة إىل قاضي مار فسأل املشهود عليه قاضي

ا بعداوة أو ظنة أو ما ترد به شهادة العدل قبل ذلك أن يأتيه بشهود على جرحهما فإن كان جرحهم
وإن جرحهما بسوء حال يف أنفسهما نظر إىل املدة اليت قد زايال فيها مار وصارا  .منه وردمها عنه

هبا إىل مكة فإن كانت مدة تتغري احلال يف مثلها التغري الذي لو كانا مبارمها جمروحني فتغريا إليها قبلت 
ضي شهادهتما ومل يلتفت إىل اجلرح ألن اجلرح متقدم وقد حدثت هلما حال بعد شهادهتما قبل القا

 وإن مل تكن أتت عليهما مدة  .اجلرح صارا هبا غري جمروحني
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تقبل فيها شهادهتما إذا تغريا قبل عليهما اجلرح وكان أهل بلدمها أعلم هبما ممن عدهلما غريبا أو من   
  :قال اهلل عز وجل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .رح أوىل من التعليلأهل بلدمها ألن اجل



أخربنا الشافعي  :ممن ترضون من الشهداء  أخربنا الربيع قال  :وأشهدوا ذوي عدل منكم  وقال
عدالن حران مسلمان مث مل أعلم  :أخربنا مسلم بن خالد عن ابن أيب جنيح عن جماهد أنه قال :قال

وإذا مل خيتلفوا فقد زعموا أن الشهادة ال تتم إال بأربع أن  .الفا يف أن هذا معىن اآليةمن أهل العلم خم
يكون الشاهدان حرين مسلمني عدلني بالغني وأن عبدا لو كان مسلما عدال مل جتز شهادته بأنه ناقص 

هادة من فإذا زعموا هذا فنقص اإلسالم أوىل أن ال جتوز معه الش .احلرية وهي أحد الشروط األربعة
فإن زعموا أن هذه اآلية اليت مجعت هذه األربع اخلاال حىت أن ال جيوز من الشهود  .نقص احلرية

إال من كانت فيه هذه اخلاال األربعة اجملتمعة فقد خالفوا ما زعموا من معىن كتاب اهلل حني أجازوا 
ن مجع هذه الشروط األربعة وإن زعموا أهنا داللة وأهنا غري مانعة أن جيوز غري م .شهادة كافر حبال

فكان أعلى من زعموا أنه أجاز شهادة أهل الذمة  :فقد ظلموا من أجاز شهادة العبيد وقد سألتهم
أجتيز علي شهادة  :وقد أجاز شريح شهادة العبد فقال له املشهود عليه .بعضهم على بعض شريح

لقول أهل التفسري أن اآلية  فإن زعم أنه خيالف شرحيا .فكلكم سواء عبيد وإماء .قم :عبد فقال
ويف اآلية بيان شرط اإلسالم فلم وافق  .شرط احلرية فليس يف اآلية بعينها بيان احلرية وهي حمتملة هلا
وال جتوز شهادة ذكر وال أنثى يف شيء  .شرحيا مرة وخالفه أخرى وقد كتبنا هذا يف كتاب األقضية

ال حرا مسلما عدال وال جتوز شهادة ذمي وال من من الدنيا ألحد وال على أحد حىت يكون بالغا عاق
وإذا شهد الشاهدان من اليهود على رجل من الناارى وشهد  .خالف ما وصفنا بوجه من الوجوه

ذلك جائز  :شاهدان من الناارى على رجل من اليهود فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول
ألهنما ملتان  :أيب ليلى ال جييز ذلك ويقول وكان ابن .ألن الكفر كله ملة واحدة وبه يأخذ

أهل الكفر  :وكان أبو حنيفة يورث اليهودي من الناراين والناراين من اليهودي ويقول .خمتلفتان
 .وكان ابن أيب ليلى ال يورث بعضهم من بعض .بعضهم من بعض وإن اختلفت مللهم وبه يأخذ

مل يورث مسلما من كافر  :لل إلينا فحكمنا بينهموإذا حتاكم أهل امل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
 فنورث اليهودي الناراين  .وال كافرا من مسلم وورثنا الكفار بعضهم من بعض
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والناراين اليهودي وجنعل الكفر ملة واحدة كما جعلنا اإلسالم ملة ألن األصل إمنا هو إميان أو   
كوفة على عبد وحلوه ووصفوه أنه لرجل فإن أبا حنيفة رمحه وإذا شهد الشهود عند قاضي ال .كفر

أكتب شهادهتم إىل قاضي البلد الذي فيه العبد  :وقال ابن أيب ليلى .ال أكتب له :اهلل تعاىل قال
فيجمع القاضي الذي العبد يف بلده بني الذي جاء بالكتاب وبني الذي عنده العبد فإن كان للذي عنده 

العبد مع الرجل الذي جاء بالكتاب خمتوما يف عنقه وأخذ منه كفيال بقيمته العبد حجة وإال بعث ب
فيجمع قاضي الكوفة بني البينة وبني العبد حىت يشهدوا  .ويكتب إىل القاضي جبواب كتابه بذلك

عليه بعينه مث يرده مع الذي جاء به إىل قاضي البلد الذي كان فيه العبد حىت جيمع بينه وبني خامه مث 
ما مل جتىء هتمة أو أمر  :قال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل .ليه القضاء ويربأ كفيله وبه يأخذميضي ع

وإذا سافر الرجل املسلم فحضره املوت فأشهد على وصيته رجلني من أهل  .يستريبه من الغالم
جل  ال جتوز شهادهتما وبه يأخذ لقول اهلل عز و :الكتاب فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ذلك جائز :وأشهدوا ذوي عدل منكم  وكان ابن أيب ليلى يقول

 .وإذا سافر املسلم فأشهد على وصيته ذميني مل نقبلهما ملا وصفنا من شرط اهلل عز وجل يف الشهود

سوقه إن كان سوقيا وكان أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل ال يرى على شاهد الزور تعزيرا غري أنه يبعث إىل 
إنا وجدنا هذا  :ويقول .القاضي يقرئكم السالم :وإىل مسجد قومه إن كان من العرب فيقول

وذكر ذلك أبو حنيفة عن القاسم عن شريح وكان ابن أيب  .وحذروه الناس .شاهد زور فاحذوره
 :محه اهللقال أبو يوسف ر .عليه التعزير وال يبعث به ويضربه مخسة وسبعني سوطا :ليلى يقول

أبلغ به مخسة وسبعني  :وقال أبو يوسف بعد ذلك .أعزره وال أبلغ به أربعني سوطا ويطاف به
وإذا أقر الرجل بأن قد شهد بزور أو علم القاضي يقينا أنه قد  :قال الشافعي رمحه اهلل .سوطا

املسجد وإن فإن كان من أهل املسجد وقفه يف  .شهد بزور عزره وال يبلغ به أربعني ويشهر بأمره
إنا وجدنا هذا شاهد زور  :كان من أهل القبيلة وقفه يف قبيلته وإن كان سوقيا وقفه يف سوقه وقال

 :وإذا أمكن حبال أن ال يكون شاهد زور أو شبه عليه مبا يغلط به مثله قيل له .فاعرفوه واحذروه

لى رجل حبق فأكذهبما وإذا شهد شاهدان لرجل ع .ال تقدمن على شهادة إال بعد إثبات ومل يعزره



املشهود له ردت شهادهتما ألنه أبطل حقه يف شهادهتما ومل يعزرا وال واحد منهما ألنا ال ندري أيهما 
 فأما األوالن  .الكاذب
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فقد ميكن أن يكونا صادقني والذي كذهبما كاذب فإذا أمكن أن يادق أحدمها ويكذب اآلخر مل   
وكذلك لو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .قبل أنا ال ندري أيهما الكاذب يعزر واحد منهما من

وإذا اختلف الشاهدان  .شهد رجالن لرجل بأكثر مما ادعى مل يعزرا ألنه قد ميكن أن يكونا صادقني
ألين ال  :ال نعزرمها ويقول :يف املوطن الذي شهدا فيه فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول

 :الاادق من الكاذب إذا كانا شهدا على فعل فإن كانا شهدا على إقرار فإنه كان يقولأدري أيهما 

وبه يأخذ وكان ابن أيب ليلى يرد الشاهدين  .ال أدري لعلهما صادقان مجيعا وإن اختلفا يف اإلقرار
وكذلك لو خالف املدعى الشاهدين يف قول أيب حنيفة رمحه اهلل فشهدا  .ورمبا ضرهبما وعاقبهما

وكان ابن  .ال نضرهبما ونتهم املدعى عليهما :أكثر مما ادعى فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان يقولب
ال نعزرمها إذا أمكن  :قال الشافعي رضي اهلل عنه .أيب ليلى رمبا عزرمها وضرهبما ورمبا مل يفعل

يسأل عن ال  :وإذا مل يطعن اخلام يف الشاهد فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول .صدقهما
وكان أبو حنيفة رمحه اهلل ال جييز  .يسأل عنه وهبذا يأخذ :وكان ابن أيب ليلى يقول .الشاهد

وكان ابن أيب ليلى جييز شهادة الابيان بعضهم على  .شهادة الابيان بعضهم على بعض وبه يأخذ
فيه  وال يقبل القاضي شهادة شاهد حىت يعرف عدل طعن :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .بعض

اخلام أو مل يطعن وال جتوز شهادة الابيان بعضهم على بعض يف اجلراح وال غريها قبل أن يتفرقوا وال 
ممن ترضون من الشهداء  وهذا قول   :بعد أن يتفرقوا ألهنم ليسوا من شرط اهلل الذي شرطه يف قوله

يتفرقوا وقول ابن عباس جنيز شهادهتم إذا مل  :ابن عباس رضي اهلل عنهما وخالفه ابن الزبري وقال
رضي اهلل عنهما أشبه بالقرآن والقياس ال أعرف شاهدا يكون مقبوال على صيب وال يكون مقبوال على 

  .بالغ ويكون مقبوال يف مقامه ومردودا بعد مقامه واهلل سبحانه وتعاىل املوفق

  



 ID ' '   الثة سيقولون ث) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل
 رابعهم كلبهم ويقولون 

  

 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  

  

  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  

  

 كر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذ (وكنتم أزواجا ثالثة)  

  

  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  

  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
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 باب يف األميان  

وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى وجاء بالبينة فإن أبا حنيفة رضي  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
بلغنا عن رسول  :ومن حجته يف ذلك أنه قال .ال نرى عليه ميينا مع شهوده :اهلل عنه كان يقول

 جنعل على اليمني على املدعى عليه والبينة على املدعي  فال  :اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال
املدعي ما مل جيعل عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال حتول اليمني عن املوضع الذي وضعها عليه 

على املدعي اليمني مع شهوده وإذا  :وكان ابن أيب ليلى يقول .النيب صلى اهلل عليه وسلم وبه يأخذ
أنا أرد اليمني  :ل املدعى عليهفإن قا .مل يكن له شهود مل يستحلفه وجعل اليمني على املدعى عليه

قال  .عليه فإنه ال يرد اليمني عليه إال أن يتهمه فريد اليمني عليه إذا كان كذلك وهذا يف الدين



ولو  .وإذا جاء الرجل بشاهدين على رجل حبق فال ميني عليه مع شاهديه :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
الشاهد معىن وكان خالفا لقول النيب صلى اهلل عليه  جعلنا عليه اليمني مع شاهديه مل يكن إلحالفنا مع

وإذا ادعى رجل على رجل دعوى وال  .البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه    :وسلم
لسنا نعطيك بنكوله  :بينة له أحلفنا املدعى عليه فإن حلف برىء وإن نكل قلنا لااحب الدعوى

ناك وإن امتنعت مل نعطك وهلذا كتاب يف كتاب شيئا إال أن حتلف مع نكوله فإن حلفت أعطي
وإذا ورث الرجل مرياثا دارا أو أرضا أو غري ذلك ادعى رجل فيها دعوى ومل تكن له بينة  .األقضية

اليمني على علمه أنه  :فأراد أن يستحلف الذي ذلك يف يديه فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول
  .ال يعلم هلذا فيه حقا

ابن أيب ليلى يقول أيضا إمنا جعل أبو حنيفة رضي اهلل عنه على هذا اليمني على علمه وكذلك كان  
وإذا كان الشيء ال يلزمه إال بفعله  .ألن املرياث لزمه إن شاء وإن أىب والبيع ال يلزمه إال بقبول

ان قوله ال أقبله ك :لو قال .وقبول منه مثل البيع واهلبة والادقة فاليمني يف ذلك البتة واملرياث
  .فلذلك كانت اليمني على علمه يف املرياث وبه يأخذ .ذلك باطال وكان املرياث له الزما

قال  .اليمني عليه على علمه يف مجيع ما ذكرت لك من بيع وغري ذلك :وكان ابن أيب ليلى يقول 
عن دعواه وإذا ورث الرجل دارا أو غريها ادعى رجل فيها دعوى سألناه  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

وإن  .فإن ادعى شيئا كان يف يدي امليت أحلفنا الوارث على علمه ما يعلم له فيها حقا مث أبرأناه
ادعى فيها شيئا كان يف يدي الوارث أحلفناه على البت حنلفه يف كل ما كان يف يديه على البت وما 

 وإذا استحلف املدعي املدعى عليه  .كان يف يدب غريه فورثه على العلم
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على دعواه فحلفه القاضي على ذلك مث أتى بالبينة بعد ذلك على تلك الدعوى فإن أبا حنيفة رمحه   
 .اهلل كان يقبل منه ذلك ألنه بلغنا عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وشريح أهنما كانا يقوالن

ال أقبل منه  :بن أيب ليلى يقولوكان ا .وهبذا يأخذ .اليمني الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة



وإذا ادعى الرجل الدعوى ومل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .البينة بعد اليمني وبعد فال القضاء
يأت عليه ببينة وأحلفه القاضي فحلف مث جاء املدعي ببينة قبلتها وقضيت له هبا ومل أمنع البينة العادلة 

  . الفاجرةاليت حكم املسلمون باإلعطاء هبا باليمني

  

 باب الوصايا  

وإذا أوصى الرجل للرجل بسكىن دار أو خبدمة عبد أو بغلة بستان أو أرض وذلك ثلثه أو أقل فإن أبا  
ال جيوز ذلك  :وكان ابن أيب ليلى يقول .ذلك جائز وبه يأخذ :حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول

وإذا أوصى  :ال الشافعي رضي اهلل عنهق .والوقت يف ذلك وغري الوقت يف قول ابن أيب ليلى سواء
وإذا أوصى له خبدمة عبده والثلث  .الرجل للرجل بغلة داره أو مثرة بستانه والثلث حيمله فذلك جائز

وإذا  .وإن مل حيمل الثلث العبد جاز له منه ما محل الثلث ورد ما مل حيمل .حيمل العبد فذلك جائز
لك الورثة يف حياته وهم كبار مث ردوا ذلك بعد موته فإن أوصى الرجل للرجل بأكثر من ثلثه فأجاز ذ

ال جتوز عليهم تلك الوصية وهلم أن يردوها ألهنم جازوا وهم ال  :أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول
  .ميلكون اإلجازة وال ميلكون املال

 :ليلى يقولوكذلك بلغنا عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه وشريح وهبذا يأخذ وكان ابن أيب  

مث أرادوا أن  .إجازهتم جائزة عليهم ال يستطيعون أن يرجعوا إىل شيء منها ولو أجازوها بعد موته
يرجعوا فيها قبل أن تنفذ الوصية مل يكن ذلك هلم وكانت إجازهتم جائزة يف هذا املوضع يف قوهلما 

ن ثلث ماله فأجاز ذلك وإذا أوصى الرجل للرجل بأكثر م :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .مجيعا
ولو  .الورثة وهو حي مث أرادوا الرجوع فيه بعد أن مات فذلك جائز هلم ألهنم أجازوا ما مل ميلكوا

مات فأجازوها بعد موته مث أرادوا الرجوع قبل القسم مل يكن ذلك هلم من قبل أهنم أجازوا ما ملكوا 
صحيح كان هلم الرجوع ألهنم يف  فإذا أجازوا ذلك قبل موته كانت الوصية وصاحبهم مريض أو

وإذا أوصى رجل بثلث ماله لرجل ومباله كله  :قال .احلالني مجيعا غري مالكني أجازوا ما مل ميلكوا
الثلث بينهما نافان ال  :آلخر فرد ذلك الورثة كله إىل الثلث فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول

 يضرب صاحب اجلميع 

   



 

 2611 :صفحة 

 

الثلث بينهما على أربعة أسهم يضرب صاحب  :وكان ابن أيب ليلى يقول .الورثة من املالحباة   
 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .املال بثالثة أسهم ويضرب صاحب الثلث بسهم واحد وبه يأخذ

وإذا أوصى الرجل لرجل بثلث ماله وآلخر مباله كله ومل جيز ذلك الورثة أقسم الوصية على أربعة أسهم 
ومعقول يف الوصية أنه أراد  .لااحب الكل ثالثة ولااحب الثلث واحد قياسا على عول الفرائض

  .هذا بثالثة وهذا بواحد

  

 باب املواريث  

وإذا مات الرجل وترك أخاه ألبيه وأمه وجده  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل :أخربنا الربيع قال 
وكذلك  .ملال كله للجد وهو مبنزلة األب يف كل مرياثا :فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

بلغنا عن أيب بكر الاديق وعن عبد اهلل بن عباس وعن عائشة أم املؤمنني وعن عبد اهلل بن الزبري رضي 
وكان ابن أيب ليلى يقول يف  .اهلل تعاىل عنهم أهنم كانوا يقولون اجلد مبنزلة األب إذا مل يكن له أب

لألخ الناف وللجد الناف وكذلك قال زيد بن  :يب طالب رضي اهلل عنهاجلد بقول علي بن أ
  .ثابت وعبد اهلل بن مسعود يف هذه املنزلة

 .وإذا هلك الرجل وترك جده وأخاه ألبيه وأمه فاملال بينهما نافان :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 

رضي اهلل عنهم وخالفهم وروي عن عثمان  .وهكذا قال زيد بن ثابت وعلي وعبد اهلل بن مسعود
أبو بكر الاديق رضي اهلل عنه فجعل املال للجد وقالته معه عائشة وابن عباس وابن الزبري وعبد اهلل بن 
عتبة رضي اهلل عنهم وهو مذهب أهل الكالم يف الفرائض وذلك أهنم يتومهون أنه القياس وليس واحد 

وقد قال بعض من  .قياس من إثبات األخ معهمن القولني بقياس غري أن طرح األخ باجلد أبعد من ال
إنكم حتجبون  :إمنا طرحنا األخ باجلد لثالث خاال أنتم جمتمعون معنا عليها :يذهب هذا املذهب

 .به بين األم وكذلك منزلة األب وال تنقاونه من السدس وكذلك منزلة األب وأنكم تسمونه أبا

وكيف  :قال .ه بين األم خربا ال قياسا على األبقلت إمنا حجبنا ب :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل



حنن حنجب بين األم ببنت ابن متسفلة وهذه وإن وافقت منزلة األب يف هذا املوضع  :قلت .ذلك
وإذا وافقه يف معىن وإن خالفه يف غريه  .فلم حنكم هلا حنن وأنت بأن تكون تقوم مقام األب يف غريه

ننقاه خربا وحنن ال ننقص اجلدة من السدس أفرأيتنا وإياك فإنا مل  .وأما أن ال ننقاه من السدس
وأما اسم األبوة فنحن وأنت نلزم من بيننا وبني آدم اسم  :أقمناها مقام األب أن وافقته يف معىن

 وإذا  .األبوة
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ال وكذلك لو كان كافرا واملوروث مسلما أو قات .كان ذلك ودون أحدهم أب أقرب منه مل يرث  
فلو كان إمنا ورثنا باسم األبوة فقط ورثنا  .واملوروث مقتوال أو كان املوروث حرا واألب مملوكا

فأي القولني أشبه بالقياس  :قال .هؤالء الذين حرمناهم كلهم ولكنا إمنا ورثناهم خربا ال باالسم
  .قال فأين ذلك .ما فيهما قياس والقول الذي اخترت أبعد من القياس والعقل :قلت

وما  :أرأيت اجلد واألخ إذا طلبا مرياث امليت أيدليان بقرابة أنفسهما أم بقرابة غريمها قال :قلت 
  .أنا ابن أيب امليت قال :أنا أبو أيب امليت ويقول األخ :أليس إمنا يقول اجلد :ذلك قلت

يت أيهما فاجعل أبا امليت هو امل :قلت .فبقرابة أيب امليت يدليان معا إىل امليت :قلت .بلى 
 :قلت .بل ابنه ألن له مخسة أسداس وألبيه السدس :ابنه أو أبوه قال :أوىل بكثرة مرياثه

فكيف حجبت األخ باجلد واألخ إذا مات األب أوىل بكثرة مرياثه من اجلد لو كنت حاجبا أحدمها 
فيهما  ال معىن للقياس :وكيف يكون القياس فيه قلت :قال .باألخر انبغى أن حتجب اجلد باألخ

معا جيوز ولو كان له معىن انبغى أن جنعل لألخ أبدا حيث كان مع اجلد مخسة أسداس وللجد 
فهل للجد يف  :نعم قلت :أرأيت اإلخوة أمثبيت الفرض يف كتاب اهلل قال :وقلت .السدس

وكذلك السنة هم مثبتون فيها وال أعلم للجد يف السنة فرضا  :قلت .ال :كتاب اهلل فرض قال
وجه واحد ال يثبته أهل احلديث كل التثبيت فال أعلمك إال طرحت األقوى من كل وجه  إال من

وإذا أقرت األخت وهي ألب وأم وقد ورث معها العابة بأخ ألب فإن أبا حنيفة رضي  .باألضعف



نعطيه ناف ما يف يدها ألهنا أقرت أن املال كله بينهما نافان فما كان يف يدها  :اهلل عنه كان يقول
ال نعطيه مما يف يدها شيئا ألهنا أقرت  :وكان ابن أيب ليلى يقول .فهو بينهما نافان وبه يأخذ منه

وإذا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .مبا يف يدي العابة وهو سواء يف الورثة كلهم ما قاال مجيعا
وهكذا  .ئامات الرجل وترك أخته ألبيه وأمه وعابته فأقرت األخت بأخ فالقياس أنه ال يأخذ شي

كل من أقر به وهو وارث فكان إقراره ال يثبت نسبه فالقياس أن ال يأخذ شيئا من قبل أنه إمنا أقر له 
ألنه إذا كان وارثا بالنسب كان موروثا به وإذا مل يثبت  .حبق عليه يف ذلك احلق مثل الذي أقر له به

الرجل يقر أنه باع داره من رجل  وذلك مثل .النسب حىت يكون موروثا به مل جيز أن يكون وارثا به
 .بألف فجحده املقر له بالبيع مل نعطه الدار وإن كان بائعها قد كان أقر بأهنا قد صارت ملكا له

وذلك أنه مل يقر أهنا كانت ملكا له إال وهو مملوك عليه هبا شيء فلما سقط أن تكون مملوكة عليه 
 سقط اإلقرار 
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الرجلني يتبايعان العبد فييتلفان يف مثنه وقد تاادقا على أنه قد خرج من ملك وذلك مثل  .له  
املالك إىل ملك املشتري فلما مل يسلم للمشتري ما زعم أنه ملكه به سقط اإلقرار فال جيوز أن يثبت 

وقد أحطنا أنه مل يقر له به من دين وال وصية وال حق على املقر له إال  .للمقر له بالنسب حق
وإذا مل يثبت له أن يكون موروثا بالنسب مل  .اث الذي إذا ثبت له ثبت أن يكون موروثا بهاملري

وإذا مات الرجل وترك امرأة وولدها ومل يقر حببل امرأته مث جاءت بولد  .يثبت له أن يكون وارثا به
 أقبل هذا ال :بعد موته وجاءت بامرأة تشهد على الوالدة فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

أثبت نسبه وأورثه بشهادهتا  :وكان ابن أيب ليلى يقول .وال أثبت نسبه وال أورثه بشهادة امرأة
وإذا مات الرجل وترك ولدا وزوجة فولدت  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وحدها وبه يأخذ

وال أقبل فيه  .ثافأنكر ابنه ولدها فجاءت بأربع نسوة يشهدن بأهنا ولدته كان نسبه ثابتا وكان وار
أقل من أربع نسوة قياسا على القرآن ألن اهلل عز وجل ذكر شاهدين وشاهدا وامرأتني فأقام امرأتني 



فلما أجزنا النساء فيما يغيب عنه الرجال مل جيز أن جنيز منهن إال أربعا  .حيث أجازمها مقام رجل
وإذا كان للرجل عبدان ولدا  .ومجلة هذا القول قول عطاء بن أيب رباح .قياسا على ما وصفت

يف ملكه كل واحد منهما من أمة فأقر يف صحته أن أحدمها ابنه مث مات ومل يبني ذلك فإن أبا حنيفة 
ال يثبت نسب واحد منهما ويعتق من كل منهما نافه ويسعى يف ناف  :رمحه اهلل تعاىل كان يقول

سب أحدمها ويرثان مرياث ابن ويسعى قيمته وكذلك أمهاهتما وبه يأخذ وكان ابن أيب ليلى يثبت ن
قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا كان لرجل  .كل واحد منهما يف ناف قيمته وكذلك أمهاهتما

أمتان ال زوج لواحدة منهما فولدتا ولدين فأقر السيد بأن أحدمها ابنه ومات وال يعرف أيها أقر به فإنا 
ابنه وورثناه منه وجعلنا أمه أم ولد تعتق مبوته وأرققنا  نريهما القافة فإن أحلقوا به أحدمها جعلناه

وإن مل تكن قافة أو كانت فأشكل عليهم مل جنعل ابنه واحدا منهما وأقرعنا بينهما فأيهما  .اآلخر
 .وأصل هذا مكتوب يف كتاب العتق .خرج سهمه أعتقناه وأمه بأهنا أم ولد وأرققنا اآلخر وأمه

فأقام ابن عم له البينة أهنا دار جدمها والذي هي يف يديه منكر لذلك  وإذا كانت الدار يف يدي رجل
ال أقضي بشهادهتم حىت يشهدوا أن اجلد تركها مرياثا ألبيه  :فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول

ثا وأليب صاحبه ال يعلمون له وارثا غريمها مث تويف أبو هذا وترك نايبه منها مرياثا هلذا ال يعلمون له وار
  :وكان ابن أيب ليلى يقول .غريه
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أقضي له بشهادهتم وأسكنه يف الدار مع الذي هي يف يديه وال يقتسمان حىت تقوم البينة على املواريث   
ال  :ال نعلم يف قول ابن أيب ليلى لكن يقوالن :وال يقوالن .كما وصفت لك يف قول أيب حنيفة

قال الشافعي  .أسكنه وال يقتسمان :وقال أبو يوسف .أيب ليلى وارث له غريمها يف قول ابن
وإذا كانت الدار يف يدي الرجل فأقام ابن عمه البينة أهنا دار جدمها أيب أبيهما ومل  :رمحه اهلل تعاىل

تقل البينة أكثر من ذلك والذي يف يديه الدار ينكر قضيت هبا دارا جلدمها ومل أقسمها بينهما حىت تثبت 
من ورث جدمها ومن ورث أبامها ألين ال أدري لعل معهما ورثة أو أصحاب دين أو وصايا  البينة



وال يكونون هبذا شهودا على  .مات جدمها وتركها مرياثا ال وارث له غريمها :وأقبل البينة إذا قالوا
ى ما ال يعلمون ألهنم يف هذا كله إمنا يشهدون على الظاهر كشهادهتم على النسب وكشهادهتم عل

ال نعلم وارثا غري فالن وفالن إال أن يكونوا من  :وال أقبلهم إذا قالوا .امللك وكشهادهتم على العدل
وذلك أن  .أهل اخلربة باملشهود عليه الذين يكون األغلب منهم أنه ال خيفى عليهم وارث لو كان له

ألن  .ا قبلتهم على العلميكونوا ذوي قرابة أو مودة أو خلطة أو خربة جبوار أو غريه فإذا كانوا هكذ
وإذا تويف الرجل وترك امرأته وترك يف بيته متاعا فإن  .معىن البت معىن العلم ومعىن العلم معىن البت

ما كان للرجال من املتاع فهو  :أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان حيدث عن محاد عن إبراهيم أنه قال
 .لنساء فهو للباقي منهما املرأة كانت أو الرجلللرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجال وا

وكذلك الزوج إذا طلق والباقي الزوج يف الطالق وبه كان يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف مث قال بعد 
ال يكون للمرأة إال ما جيهز به مثلها يف ذلك كله ألنه يكون رجل تاجر عنده متاع النساء من  :ذلك

إذا مات الرجل أو طلق فمتاع  :رجل وكان ابن أيب ليلى يقول جتارته أو صانع أو تكون رهونا عند
ولو طلقها  .البيت كله متاع الرجل إال الدرع واخلمار وشبهه إال أن تقوم ألحدمها بينة على دعواه

وإذا اختلف  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يف دارها كان أمرمها على ما وصفت يف قوهلما مجيعا
ت يسكنانه قبل أن يتفرقا أو بعد ما تفرقا كان البيت للمرأة أو الرجل أو بعد ما الزوجان يف متاع البي

ميوتان واختلفت يف ذلك ورثتهما بعد موهتما أو ورثة امليت منهما والباقي كان الباقي الزوج أو الزوجة 
يعذر  فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له ومن مل يقم بينة فالقياس الذي ال .فسواء ذلك كله

كما  .أن هذا املتاع يف أيديهما معا فهو بينهما نافان :أحد عندي بالغفلة عنه على اإلمجاع
 خيتلف الرجالن يف املتاع بأيديهما مجيعا فيكون بينهما 
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فكيف يكون للرجل النضوح واخللوق والدروع واخلمر  :فإن قال قائل .نافني بعد األميان  
 .قد ميلك الرجال متاع النساء والنساء متاع الرجال :لسيف والرمح والدرع قيلويكون للمرأة ا



أرأيت لو أقام الرجل البينة على متاع النساء واملرأة البينة على متاع الرجال أليس يقضي لكل مبا أقام 
أفليس قد زعمت وزعم الناس أن كينونة الشيء يف يدي  :قيل .بلى :فإذا قال .عليه البينة
 .بلى :فإن قال .كما تثبت له البينة :قيل .بلى :زعني تثبت لكل الناف فإن قالاملتنا

فلم مل جتعل الزوجني هكذا وهي يف أيديهما فإن استعملت عليهم الظنون وتركت الظاهر قيل  :قيل
ذلك فما تقول يف عطار ودباغ يف أيديهما عطر ومتاع الدباغ تداعياه معا فإن زعمت أنك تعطي 

فما تقول يف رجل غري موسر ورجل موسر  :الدباغني والعطار متاع العطارين قيل الدباغ متاع
تداعيا ياقوتا ولؤلؤا فإن زعمت أنك جتعله للموسر وهو بأيديهما معا خالفت مذهب العامة وإن 
زعمت أنك تقسمه بينهما وال تستعمل عليهما الظن فهكذا ينبغي لك أن تقول يف متاع الرجل 

ذا أسلم الرجل على يدي الرجل ووااله وعاقده مث مات وال وارث له فإن أبا وإ :قال .واملرأة
مرياثه له بلغنا ذلك عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعن عمر  :حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

وكان ابن أيب ليلى ال يورثه  .بن اخلطاب رضي اهلل عنه وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه وهبذا يأخذ
ال والء إال لذي نعمة الليث بن أيب سليم عن أيب األشعث  :مطرف عن الشعيب أنه قال .شيئا

الانعاين عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل فيموت ويترك 
وق أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل عن إبراهيم بن حممد عن أبيه عن مسر .ماال فهو له وإن أىب فلبيت املال

 .أن رجال من أهل األرض واىل ابن عم له فمات وترك ماال فسألوا ابن مسعود عن ذلك فقال ماله له

وإذا أسلم الرجل على يدي رجل ووااله مث مات مل يكن له مرياثه من  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
أحدمها أن الوالء ال  :نيقبل قول النيب صلى اهلل عليه وسلم  فإمنا الوالء ملن أعتق  وهذا يدل على معن

  .أنه ال يتحول الوالء عمن أعتق وهذا مكتوب يف كتاب الوالء :يكون إال ملن أعتق واآلخر

  

 ID ' '   وال يكاد يقدر عليه.  

  

 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  

  

 باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان   
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 باب يف األوصياء  

ولو أن رجال أوصى إىل رجل فمات املوصى إليه فأوصى إىل آخر فإن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وكذلك  .وهبذا يأخذهذا اآلخر وصى الرجلني مجيعا  :أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول

هذا اآلخر وصي الذي أوصى إليه وال  :وكان ابن أيب ليلى رمحه اهلل تعاىل يقول .بلغنا عن إبراهيم
وقال أبو  .يكون وصيا لألول إال أن يكون اآلخر أوصى إليه بوصية األول فيكون وصيهما مجيعا

قد أوصيت إليك يف كل  :ال يكون وصيا لألول إال أن يقول الثاين :يوسف رمحه اهلل تعاىل بعد
وإذا أوصى الرجل إىل رجل مث حضرت  :قال الشافعي رمحه اهلل .شيء أو يذكر وصية اآلخر

الوصي الوفاة فأوصى مباله وولده ووصية الذي أوصى إليه إىل رجل آخر فال يكون اآلخر بوصية 
  .األوسط وصيا لألول ويكون وصيا لألوسط املوصي إليه

بأمانة األوسط ومل يرض أمانة الذي بعده والوصي أضعف حاال يف أكثر أمره وذلك أن األول رضي  
ولو أن رجال وكل رجال بشيء مل يكن للوكيل أن يوكل غريه بالذي وكله به  .من الوكيل

ولو كان امليت األول أوصى إىل الوصي أن لك أن توصي مبا أوصيت به إليك إىل  .ليستوجب احلق
قد  :كة نفسه مل يكن وصيا لألول وال يكون وصيا لألول حىت يقولمن رأيت فأوصى إىل رجل بتر

ولو أن وصيا أليتام جتر هلم بأمواهلم أو دفعها  .أوصيت إليك بتركة فالن فيكون حينئذ وصيا له
  .هو جائز عليهم وهلم :مضاربة فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول

 .ال جتوز عليهم والوصي ضامن لذلك :يقولوكان ابن أيب ليلى  .بلغنا عن إبراهيم النيعي 

على اليتامى الزكاة يف أمواهلم فإن أداها الوصي عنهم فهو ضامن وقال أبو  :وقال ابن أيب ليلى أيضا
ليس على يتيم زكاة حىت يبلغ أال ترى أنه ال صالة عليه وال فريضة عليه وهبذا  :حنيفة رضي اهلل عنه

وإذا كان الرجل وصيا بتركة ميت يلي أمواهلم كان أحب إيل  :قال الشافعي رضي اهلل عنه .يأخذ
وقد اجتر  .أن يتجر هلم هبا مل تكن التجارة هبا عندي تعديا وإذا مل تكن تعديا مل يكن ضامنا إن تلفت



عمر بن اخلطاب رضى اهلل عنه مبال يتيم كان يليه وكانت عائشة رضي اهلل تعاىل عنها تبضع بأموال بين 
كر يف البحر وهم أيتام تليهم وتؤدي منها الزكاة وعلى ويل اليتيم أن يؤدي الزكاة عنه يف حممد بن أيب ب

مجيع ماله كما يؤديها عن نفسه ال فرق بينه وبني الكبري البالغ فيما جيب عليهما كما على ويل اليتيم أن 
فعي رمحه اهلل قال الشا .يعطي من مال اليتيم ما لزمه من جناية لو جناها أو نفقة له من صالحه

 أخربنا عبد  :تعاىل

   

 

 2617 :صفحة 

 

اجمليد بن عبد العزيز عن معمر بن راشد عن أيوب بن أيب متيمة عن حممد بن سريين أن عمر بن   
إن عندنا ماال ليتيم قد أسرعت فيه الزكاة وذكر أنه دفعه إىل  :اخلطاب رضي اهلل عنه قال لرجل

  .بضاعة :مضاربة وإما قال :إما قال :اهلل تعاىلقال الشافعي رمحه  .رجل يتجر فيه

ال زكاة يف مال اليتيم الناض ويف زرعه الزكاة وعليه زكاة الفطر تؤدى عنه  :وقال بعض الناس 
واحتج بأنه ال صالة عليه وأنه لو كان سقوط الاالة عنه يسقط عنه  .وجناياته اليت تلزم من ماله

وقد كتب هذا يف كتاب  .عليه زكاة الفطر وزكاة الزرعالزكاة كان قد فارق قوله إذ زعم أن 
ولو أن وصي ميت ورثته كبار وصغار وال دين على امليت ومل يو  بشيء باع  :قال .الزكاة

بيعه جائز على الاغار  :عقارا من عقار امليت فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول يف ذلك
وقال أبو  .ى الاغار والكبار إذا كان ذلك مما ال بد منهجيوز عل :والكبار وكان ابن أيب ليلى يقول

بيعه على الاغار جائز يف كل شيء كان منه بدأ ومل يكن وال جيوز على  :يوسف رمحه اهلل تعاىل
قال  .الكبار يف شيء من بيع العقار إذا مل يكن امليت أوصى بشيء يباع فيه أو يكون عليه دين

رجال مات وأوصى إىل رجل وترك ورثة بالغني أهل رشد وصغارا  ولو أن :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
فباع الوصي عقارا مما ترك امليت كان بيعه على الكبار باطال  .ومل يو  بوصية ومل يكن عليه دين

فإن كان باع عليهم فيما ال صالح ملعاشهم إال به أو باع عليهم نظرا هلم  :ونظر يف بيعه على الاغار
وإذا  .وإن مل يبع يف واحد من الوجهني وال أمر لزمهم كان بيعه مردودا .جائزابيع غبطة كان بيعا 



أمرناه إذا كان يف يده الناض أن يشتري هلم به العقار الذي هو خري هلم من الناض مل جنز له أن يبيع 
  .العقار إال ببعض ما وصفت من العذر

  

 ID ' '   مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات فأما إذا  (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :اهلاء وحذفها فتقول

  

 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   

  

  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  

  

 احلذف كما حكاه  -العرب  والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن  

  

 الكسائي وأما التاريح بالوجهني عن العرب فميالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   

  

 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تاريح بنقله نعم  

  

  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  

  

  حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله وطعن بعضهم يف  
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 باب يف الشركة والعتق وغريه  



وإذا اشترك الرجالن شركة مفاوضة وألحدمها ألف درهم ولآلخر  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
 .وهبذا يأخذ .ذه مبفاوضةليست ه :أكثر من ذلك فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

قال الشافعي رمحه اهلل  .هذه مفاوضة جائزة واملال بينهما نافان :وكان ابن أيب ليلى يقول
وشركة املفاوضة باطلة وال أعرف شيئا من الدنيا يكون باطال إن مل تكن شركة املفاوضة  :تعاىل

عمل فيه واقتسام الربح فهذا ال بأس باطلة إال أن يكونا شريكني يعدان املفاوضة خلط املال باملال وال
وهذه الشركة اليت يقول بعض املشرقيني هلا شركة عنان فإذا اشتركا مفاوضة وتشارطا أن  .به

وما رزق أحدمها من غري هذا املال الذي اشتركا فيه  .املفاوضة عندمها هذا املعىن فالشركة صحيحة
وإن زعما بأن املفاوضة عندمها بأن  .ون صاحبهمعا من جتارة أو إجارة أو كنز أو غري ذلك فهو له د

وال أعرف  .يكونا شريكني يف كل ما أفادا بوجه من الوجوه بسبب املال وغريه فالشركة فيه فاسدة
 .القمار إال يف هذا أو أقل منه أن يشترك الرجالن مبائيت درهم فيجد أحدمها كنزا فيكون بينهما

ال جيوز ألنه عطية ما مل  :يالطا مبال كان جيوز فإن قالأرأيت لو تشارطا على هذا من غري أن يت
فإن عدوه  .يكن للمعطى وال للمعطي وما مل يعلمه واحد منهما أفتجيزه على مائيت درهم اشتركا هبا

أرأيت رجال وهب له هبة أو أجر نفسه يف عمل فأفاد ماال من عمل أو  .بيعا فبيع ما مل يكن ال جيوز
ولو أن عبيدا بني رجلني أعتق  :قال .ريكا لقد أنكروا أقل من هذاهبة أيكون اآلخر فيها ش

أحدمها نايبه وهو موسر كان اخليار لآلخر يف قول أيب حنيفة رضي اهلل عنه فإن شاء أعتق العبد كما 
أعتق صاحبه وإن شاء استسعى العبد يف ناف قيمته فيكون الوالء بينهما وإن شاء ضمن شريكه ناف 

يك مبا ضمن من ذلك على العبد ويكون الوالء للشريك كله وهو عبد ما بقي عليه قيمته ويرجع الشر
هو حر كله يوم أعتقه األول واألول  :وكان ابن أيب ليلى رمحه اهلل تعاىل يقول .من السعاية شيء

 .ضامن لناف القيمة وال يرجع هبا على العبد وله الوالء وال خيري صاحبه يف أن يعتق العبد أو يستسعيه

ولو كان الذي أعتق العبد معسرا كان اخليار يف قول أيب حنيفة للشريك اآلخر إن شاء ضمن العبد 
وكان ابن  .ناف قيمته يسعى فيها والوالء بينهما وإن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه والوالء بينهما

ذلك العبد إذا كان معسرا سعى العبد للشريك الذي مل يعتق يف ناف قيمته ويرجع ب :أيب ليلى يقول
 على الذي أعتقه والوالء كله 
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إذا أعتق شقاا يف مملوك فقد أعتقه  :وكان يقول .للذي أعتقه وليس لآلخر أن يعتق منه شيئا  
أرأيت ما أعتق منه أيكون رقيقا فإن  .كله وال يتبعض العبد فيكون بعضه رقيقا وبعضه حرا وبه يأخذ

قا فقد عتق فكيف جيتمع يف معتق واحد عتق ورق أال ترى أنه ال جيتمع يف كان ما أعتق منه يكون رقي
  .امرأة بعضها طالق وبعضها غري طالق وبعضها امرأة للزوج على حاهلا

وقال أبو  .وهبذا يأخذ إال خالة ال يرجع العبد مبا سعى فيه على الذي أعتقه .وكذلك الرقيق 
ضه رقيق وهذا كله مبنزلة العبد ما دام منه شيء رقيق أو ال يعتق بعضه وبع :حنيفة رمحه اهلل تعاىل
نايب شريكي منه حر وأما ناييب فال هل كان يعتق  :أرأيت لو أن الشريك قال .يسعى يف قيمته
وإذا أعتق منه ما ميلك فكيف يعتق منه ما ال ميلك وهل يقع عتق فيما ال ميلك  .منه ما ال ميلك

وإذا كان العبد بني الرجلني فأعتق أحدمها نايبه منه فإن كان  :ىلالرجل قال الشافعي رمحه اهلل تعا
وإن  .موسرا بأن يؤدي ناف قيمته فالعبد حر كله والوالء للمعتق األول وال خيار لسيد العبد اآلخر

وهذا مكتوب يف كتاب العتق  .كان معسرا فالناف األول حر والناف الثاين ملالكه وال سعاية عليه
جدنا يف هذا الكتاب زيادة حرف مل نسمع به يف حججهم كان مما احتجوا به يف هذا حبججه إال أنا و

كيف تكون نفس واحدة بعضها حر وبعضها مملوك ال يكون كما ال تكون  :الكتاب أن قال قائلهم
املرأة بعضها طالق وبعضها غري طالق فإن زعم أن العبد يكون فيه الرق واحلربة قياسا على املرأة قيل 

ال تكون إال منكوحة كلها أو غري  .ال :جيوز للرجل أن ينكح بعض امرأة فإن قالأ :له
فأين العبد من  :قيل له .نعم :فإن قال .أفيجوز أن يشتري بعض عبد :قيل له .منكوحة
أجيوز أن يكاتب املرأة على الطالق ويكون ممنوعا حىت تؤدي الكتابة أو تعجز فإن  :وقيل له .املرأة
 :فلم جتمع بينهما فإن قال :قيل .نعم :أفيجوز هذا له يف العبد فإن قال :قيل .ال :قال

أتكون املرأة الثنني كما  :وكذلك ال جيتمعان حيث مجعت بينهما ويقال له أيضا :ال جيتمعان قيل
يكون العبد مملوكا الثنني ويكون لزوج املرأة أن يهبها للرجل فتكون زوجة له كما يكون العبد إذا 

 :فما بال املرأة تقاس على اململوك ويقال له :قيل .ال :بدا ملن وهبه له فإن قالوهبه صار ع



أرأيت العبد إذا عتق مرة أيكون لسيده أن يسترقه كما يكون له إذا طلق املرأة مرة أن يكون له رجعتها 
 .ولو أن عبدا بني رجلني :قال .فما نعلم شيئا أبعد مما قاسه به منه :قيل .ال :فإن قال

 به أحدمها بغري إذن صاحبه وال رضاه فأنكر ذلك صاحبه قبل أن يؤدي املكاتب شيئا فإن أبا كات
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املكاتبة باطلة ولااحبه أن يردها ألهنا منفعة تال إليه وليس  :حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول  
جائزة وليس للشريك أن يردها املكاتبة  :وكان ابن أيب ليلى يقول .ذلك له دون صاحبه وبه يأخذ

ولو أن الشريك أعتق العبد كان العتق باطال يف قول ابن أيب ليلى حىت ينظر ما يانع يف املكاتبة فإن 
وكان أبو حنيفة  .أداها إىل صاحبها عتق وكان الذي كاتب ضامنا لناف القيمة والوالء كله له

إن شاء ألغى الكتابة وعجز عنها وإن شاء عتق ذلك جائز وخيري املكاتب ف :رمحه اهلل تعاىل يقول
إن شاء ضمن الذي أعتق إن كان  :فإن عجز عنها كان الشريك الذي كاتب باخليار .سعى فيها

فإن ضمن الذي أعتق كان له  .موسرا وإن شاء استسعى العبد يف ناف قيمته وإن شاء أعتق العبد
وإذا كان العبد بني رجلني فكاتب  :ىلقال الشافعي رمحه اهلل تعا .أن يرجع على العبد مبا ضمن

 .أحدمها نايبه بغري إذن شريكه فالكتابة مفسوخة وما أخذ منه بينهما نافان ما مل يؤد مجيع الكتابة

فإن أدى مجيع الكتابة عتق ناف املكاتب وكان كمن ابتدأ العتق يف عبد بينه وبني رجل إن كان 
ولو  .ولو ردت الكتابة قبل األداء كان مملوكا .قموسرا عتق عليه كله وإن معسرا عتق منه ما عت

فإن كان موسرا ضمن نافه  .أعتقه مالك الناف الذي مل يكاتبه قبل األداء كان نافه منه حرا
وإن كان معسرا عتق  .الباقي ألن الكتابة كانت فيه باطلة وال أخري العبد ألن عقد الكتابة كان فاسدا

ولو أن مملوكا  :قال .باطلة إال أن يشاء مالك العبد أن جيددهامنه ما عتق وكانت الكتابة بينهما 
ليس لآلخر أن يبيعه ملا دخل فيه من  :بني اثنني دبره أحدمها فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول

وإذا ورث أحد املتفاوضني مرياثا  .له أن يبيع حاته :وكان ابن أيب ليلى يقول .العتق وبه يأخذ
وتنتقض املفاوضة إذا قبض  :قال .هو له خاصة وهبذا يأخذ :ه اهلل كان يقولفإن أبا حنيفة رمح



وإذا كان العبد  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .هو بينهما نافان :ذلك وكان ابن أيب ليلى يقول
بني رجلني فدبره أحدمها فلآلخر بيع نايبه ألن التدبري عندي وصية وكذلك للذي دبره أن يبيعه وهذا 

ومن زعم أنه ليس للمدبر أن يبيع املدبر لزمه أن يزعم أن على السيد املدبر  .يف كتاب املدبر مكتوب
كما يلزمه هذا يف العتق إذا جعل هذا عتقا  .ناف القيمة لشريكه إن كان موسرا ويكون مدبرا كله

أنت ف :فالعتق الذي ألزمته فيه ناف القيمة عتق واقع مكانه قيل :يكون له بكل حال فإن قال
تزعم يف اجلارية بني الرجلني يطؤها أحدمها فتلد أهنا أم ولد وعليه ناف القيمة وهذا عتق ليس بواقع 

 مكانه إمنا هو واقع بعد مدة كعتق املدبر يقع 
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 وإن كان العبد بني اثنني فدبره أحدمها مث أعتقه اآلخر البتة فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل .بعد مدة  
الذي دبره باخليار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد يف ناف قيمته مدبرا وإن شاء  :كان يقول

 .ضمن املعتق ناف قيمته مدبرا إن كان موسرا ويرجع به املعتق على العبد والوالء بينهما نافان

ن موسرا وإن التدبري باطل والعتق جائز واملعتق ضامن لناف قيمته إن كا :وكان ابن أيب ليلى يقول
إذا دبره  :وقال أبو يوسف .كان معسرا سعى فيه العبد مث يرجع على املعتق والوالء كله للمعتق

قال الشافعي رمحه  .أحدمها فهو مدبر كله وهو ضامن ناف قيمته وعتق اآلخر باطل ال جيوز فيه
فإن كان موسرا فالعبد  .وإذا كان العبد بني اثنني فدبر أحدمها نايبه وأعتق اآلخر بتاتا :اهلل تعاىل

  .حر كله وعليه ناف قيمته وله والؤه

ومن زعم أنه ال يبيع املدبر فيلزمه أن يبطل  .وإن كان معسرا فنايبه منه حر ونايب شريكه مدبر 
العتق اآلخر وجيعله مدبرا كله إذا كان املدبر األول موسرا ألن تدبري األول عتق والعتق األول أوىل من 

  .وهكذا قال أهل القياس الذين مل يبيعوا املدبر :قال .اآلخر

وإذا كاتب الرجل املكاتب على نفسه فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
املكاتب له  :وكان ابن أيب ليلى يقول .ماله ملواله إذا مل يشترط املكاتب ذلك وبه يأخذ :يقول



وإذا كاتب الرجل عبده وبيد العبد مال فاملال  :رمحه اهلل تعاىل قال الشافعي .املال وإن مل يشترط
للسيد ألنه ال مال للعبد إال أن يشترط املكاتب على السيد ماله فيكون له بالشرط وهذا معىن السنة 

من باع عبدا وله مال فماله للبائع إال أن يشترط   :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .ناا
املكاتب أن يكون مشتريا لنفسه فرب املكاتب بائع وقد جعل له رسول اهلل صلى اهلل  املبتاع  وال يعدو

عليه وسلم املال أو يكون غري خارج من ملك مواله فيكون معه كاملعلق فذلك أحرى أن ال ميلك على 
ل واملشتري الذي أعطى ماله يف العبد أوىل أن يكون مالكا ملا .مواله ماال كان ملواله قبل الكتابة

وإذا  .العبد بشراء العبد ألنه لو مات مكانه مات من ماله من املكاتب الذي لو مات مل يلزمه شيء
 :قد عجزت وكسر مكاتبته ورده مواله يف الرق فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان يقول :قال املكاتب

سر مكاتبته وقد بلغنا عن عبد اهلل بن عمر أنه رد مكاتبا له حني عجز وك .ذلك جائز وهبذا يأخذ
وكذلك لو أتى القاضي  .ال جيوز ذلك إال عند قاض :عند غري قاض وكان ابن أيب ليلى يقول

ال  :قد عجزت فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يرده وهبذا يأخذ وكان ابن أيب ليلى يقول :فقال
 أرده حىت جيتمع عليه جنمان 
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ال أرده حىت أنظر فإن كان جنمه قريبا  :مث قال أبو يوسف بعد .قد حال عليه يف يوم خاصم إليه  
قد عجزت عند  :وإذا قال املكاتب :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وكان يرجى مل يعجل عليه

حمل جنم من جنومه فهو كما قال وهو كمن مل يكاتب يبيعه سيده ويانع به ما شاء كان ذلك عند 
أخربنا الثقفي وابن علية عن أيوب عن نافع عن  :اهلل تعاىل قال الشافعي رمحه .قاض أو مل يكن

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ابن عمر رضي اهلل تعاىل عنهما أنه رد مكاتبا له عجز يف الرق

وإذا تزوج  .أخربنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة أنه شهد شرحيا رد مكاتبا عجز يف الرق
عبدا أو كفل بكفالة أو كفل عنه رجل ملواله بالذي عليه فإن أبا حنيفة  املكاتب أو وهب هبة أو أعتق
نكاحه  :وبه يأخذ وكان ابن أيب ليلى يقول .هذا كله باطل ال جيوز :رمحه اهلل تعاىل كان يقول



فإن عتق أمضى  .وكفالته باطل وما تكفل به رجل عنه ملواله فهو جائز وأما عتقه وهبته فهو موقوف
كيف جيوز عتقه  :وقال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل .لوكا فذلك كله مردودذلك وإن رجع مم

 .وهبته وكيف جتوز الكفالة عنه ملواله أرأيت رجال كفل لرجل عن عبده كفالة أليست باطال

ال جيوز أن يكفل الرجل للرجل  :وبلغنا عن إبراهيم النيعي أنه قال .فكذلك مكاتبه وهبذا يأخذ
إذا كان له مال حاضر  :وقال أبو حنيفة رمحه اهلل .بده وإمنا كفل له مبالمبكاتبة عبده ألنه ع

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يؤجله ثالثة أيام :أؤديه اليوم أو غدا فإنه كان يقول :فقال

ألن يف هذا إتالفا  .وإذا تزوج املكاتب أو وهب أو أعتق أو كفل عن أحد بكفالة فذلك كله باطل
  .مسلط على املال ملاله وهو غري

ولو كفل رجل  .أما التزوج فأبطلناه بالعبودية اليت فيه أنه ال يكون للعبد أن ينكح إال بإذن سيده 
  .لرب املكاتب بالكتابة كانت الكفالة باطلة من قبل أنه إمنا تكفل له مباله عن ماله

  

 ID ' '   مام وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إ: 

 أنه ملا ثبت 

  

 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  

  

 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   

  

 صمت  :أو .مخسا وأنت تريد األيام سرت :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  

  

 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الاوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   

  

 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتار   

  

  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
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 باب يف األميان  

إن بعتك فأنت حر مث باعه فإن أبا حنيفة  :وإذا قال الرجل لعبده :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ال يعتق ألن العتق إمنا وقع عليه بعد البيع وبعد ما خرج من ملكه وصار لغريه  :رمحه اهلل كان يقول

ع العتق من مال البائع ويرد الثمن على املشتري ألنه يق :وكان ابن أيب ليلى يقول .وهبذا يأخذ
إن كلمت فالنا فأنت حر فباعه مث كلم  :وكذلك لو قال البائع .حلف يوم حلف وهو يف ملكه

أال ترى أنه قد خرج من ملك البائع  .ال يعتق :فالنا فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول
أرأيت لو أن املشتري ادعاه  .لف وقد صار موىل للمشتريأرأيت لو أعتقه املشتري أيرجع إىل احلا

 :فأثبت القاضي نسبه ويرجع الوالء إىل األول وكان ابن أيب ليلى يقول يف هذا .وزعم أنه ابنه

وإذا قال الرجل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يرجع الوالء إىل األول ويرد الثمن ويبطل النسب
وإمنا زعمت  .بيعا ليس ببيع خيار بشرط فهو حر حني عقد البيع إن بعتك فأنت حر فباعه :لعبده

قال الشافعي  .املتبايعان باخليار ما مل يتفرقا    :أنه يعتق من قبل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
فلما كان ملالك العبد احلالف بعتقه  .وتفرقهما تفرقهما عن مقامهما الذي تبايعا فيه :رضي اهلل عنه
ولو ابتدأ العتق يف هذه احلال لعبده الذي  .بيع ورده كان مل ينقطع ملكه عنه االنقطاع كلهإجازة ال

ولو كان باعه بيع خيار كان هكذا عندي ألين أزعم أن اخليار إمنا هو بعد  .باعه عتق فعتق باحلنث
ف خروجا ومن زعم أن اخليار جيوز مع عقد البيع مل يعتق ألن الافقة أخرجته من ملك احلال .البيع

وهكذا لو قال  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ال خيار له فيه فوقع العتق عليه وهو خارج من ملكه
أنت حر لو كلمت فالنا أو دخلت الدار فباعه وفارق املشتري مث كلم فالنا أو دخل  :رجل لغالمه

أنت طالق إن  :وإذا قال الرجل المرأته .الدار مل يعتق ألن احلنث وقع وهو خارج من ملكه
كلمت فالنا مث طلقها واحدة بائنة أو واحدة ميلك الرجعة وانقضت عدهتا مث كلم فالنا فإن أبا حنيفة 

أال  .ال يقع عليه الطالق الذي حلف به ألهنا قد خرجت من ملكه :رمحه اهلل تعاىل كان يقول



يقع عليها الطالق وهي  ترى أهنا لو تزوجت زوجا غريه مث كلم األول فالنا وهي عند هذا الرجل مل
يقع عليها الطالق ألنه حلف بذلك وهي يف  :وكان ابن أيب ليلى يقول .حتت غريه وبه يأخذ

أنت طالق إن كلمت فالنا مث خالعها مث  :ولو قال المرأته :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ملكه
 وهكذا لو  .هكلم فالنا مل يقع عليها طالق من قبل أن الطالق وقع وهي خارجة من ملك
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طلقها واحدة فانقضت عدهتا مث كلم فالنا مل يقع عليه الطالق ألن الطالق ال يقع إال على زوجة   
ولو نكحها نكاحا جديدا مل حينث هبذا الطالق وإن كلمه كالما جديدا ألن  .وهي ليست بزوجة

كل امرأة  :وإذا قال الرجل :قال .احلنث ال يقع إال مرة وقد وقع وهي خارجة من ملكه
فاشترى مملوكا وتزوج  .أتزوجها أبدا فهي طالق ثالثا وكل مملوك أملكه فهو حر لوجه اهلل تعاىل

أال  .يقع العتق على اململوك والطالق على املرأة :امرأة فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول
 :ن علي رضي اهلل تعاىل عنه أنه كان يقولترى أنه طلق بعد ما ملك وأعتق بعد ما ملك وقد بلغنا ع

  .فهذا إمنا وقع بعد امللك كله .ال طالق إال بعد نكاح وال عتق إال بعد ملك

أال ترى أن  .وهبذا يأخذ .إذا تزوجتها أو ملكتها فهي طالق صارت طالقا :أال ترى أنه لو قال 
ني كان حرا فهذا عتق ما مل كل ولد تلدينه فهو حر مث ولدت بعد عشر سن :رجال لو قال ألمته

إن تزوجتك فأنت طالق ثالثا مث طلقها  :أال ترى أن رجال لو كانت عنده امرأة فقال هلا .ميلك
واحدة بائنة مث تزوجها يف العدة أو بعدها أن ذلك واقع عليها ألنه حلف وهو ميلكها ووقع الطالق 

باعه مث اشتراه أما كان يعتق وكان إن اشتريتك فأنت حر ف :أرأيت لو قال لعبد له .وهو ميلكها
فإن وقت وقتا يف سنني  .ال يقع يف ذلك عتق وال طالق إال أن يوقت وقتا :ابن أيب ليلى يقول
ما عاش فالن أو فالنة أو وقت مارا من األماار أو مدينة أو قبيلة ال يتزوج وال  :معلومة أو قال

وأما قول أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل  .الطالقيشتري منها مملوكا فإن ابن أيب ليلى يوقع على هذا 
 :وقد بلغنا عن عبد اله بن مسعود رضي اهلل تعاىل عنه أنه قال .يوقع يف الوقت وغري الوقت :فإنه



إن وطئت فالنة فهي حرة  :وإذا قال الرجل .إذا وقت وقتا أو قبيلة أو ما عاشت فالنة وقع
ال تعتق من قبل أنه حلف وهو ال ميلكها  :ه كان يقولفاشتراها فوطئها فإن أبا حنيفة رضي اهلل عن

إن اشتريتك فوطئتك  :فإن قال .تعتق :وكان ابن أيب ليلى رمحه اهلل تعاىل يقول .وبه يأخذ
  .فأنت حرة فاشتراها فوطئها فهي حرة يف قوهلما مجيعا

  .قال الربيع للشافعي رمحه اهلل تعاىل هاهنا جواب 

  

 ID ' '   وهذا إن صح ال  .صمت مخسة وأنه فايح :ن أنه يقالونقل أبو حيا
 يعارض قول سيبويه 

  

 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   

  

 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   

  

 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فايحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
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 باب يف العارية وأكل الغلة  

وإذا أعار الرجل الرجل أرضا يبين فيها ومل يوقت وقتا مث بدا له أن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
خنرجه ويقال للذي بىن انقض بناءك  :رمحه اهلل تعاىل كان يقول خيرجه بعد ما بىن فإن أبا حنيفة

وكذلك  .الذي أعاره ضامن لقيمة البنيان والبناء للمعري :وكان ابن أيب ليلى يقول .وهبذا يأخذ
فإن وقت له وقتا فأخرجه قبل أن يبلغ ذلك الوقت فهو ضامن لقيمة البناء يف قوهلما  .بلغنا عن شريح

وإذا أعار الرجل الرجل بقعة من األرض يبين فيها بناء فبناه مل  :ي رمحه اهلل تعاىلقال الشافع .مجيعا



 :ولو وقت له وقال .يكن لااحب البقعة أن خيرجه من بنائه حىت يعطيه قيمته قائما يوم خيرجه

فإن انقضت العشر  :ولكنه لو قال .أعرتكها عشر سنني وأذنت لك يف البناء مطلقا كان هكذا
وإذا أقام  :قال .عليك أن تنقض بناءك كان ذلك عليه ألنه مل يغر إمنا هو غر نفسه السنني كان

الرجل البينة على أرض وخنل أهنا له وقد أصاب الذي هي يف يديه من غلة النيل واألرض فإن أبا 
وكان  .الذي كانت يف يديه ضامن ملا أخذ من الثمر وبه يأخذ :حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

وإذا كانت النيل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ال ضمان عليه يف ذلك :يب ليلى يقولابن أ
واألرض يف يدي الرجل فأقام رجل عليها البينة أهنا له منذ عشر سنني وقد أصاب الذي هي يف يديه 

مثرها منذ عشر سنني أخرجت من يديه وضمن مثرها وما أصاب منها من شيء فدفعه إىل صاحب البينة 
وإن كان مل يزرعها فعليه  .فإن كانت األرض تزرع فزرعها فالزرع للزارع وعليه كراء مثل األرض

 :وإذا زرع الرجل األرض فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول :قال .كراء مثل األرض

  .الزرع للذي كانت يف يديه وهو ضامن ملا نقض األرض يف قول أيب حنيفة ويتادق بالفضل

وإذا أخذ الرجل أرض  :قال .ال يتادق بشيء وليس عليه ضمان :بن أيب ليلى يقولوكان ا 
هو ضامن ملا  :رجل إجارة سنة وعملها وأقام فيها سنتني فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

 :وكان ابن أيب ليلى يقول .نقص األرض يف السنة الثانية ويتادق بالفضل ويعطي أجر السنة األوىل

وإذا تكارى الرجل األرض ليزرعها  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أجر مثلها يف السنة الثانيةعليه 
ولو  .سنة فزرعها سنتني فعليه كراؤها الذي تشارطا عليه يف السنة األوىل وكراء مثلها يف السنة الثانية

  .حدث عليها يف السنة الثانية حدث ينقاها كان ضامنا

 وإذا وجد الرجل كنزا قدميا يف  :قال .والدواب وكل شيء استؤجروهكذا الدور والعبيد  

   

 

 2626 :صفحة 

 

هو لرب الدار وعليه اخلمس وليس  :أرض رجل أو داره فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول  
هو للذي وجده وعليه اخلمس وال شيء  :وكان ابن أيب ليلى يقول .للذي وجده منه شيء



وإذا وجد الرجل كنزا جاهليا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فيه وبه يأخذلااحب الدار واألرض 
يف دار رجل فالكنز لرب الدار وفيه اخلمس وإمنا يكون الكنز ملن وجده إذا وجده يف موضع ال ميلكه 

  .أحد وإذا كان الكنز إسالميا ومل يوجد يف ملك أحد فهو لقطة يعرفه سنة مث هو له

وإذا اختلف األجري واملستأجر يف األجرة فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه  :اهلل تعاىلقال الشافعي رمحه  
 :وكان ابن أيب ليلى يقول .القول قول املستأجر مع ميينه إذا عمل العمل وهبذا يأخذ :كان يقول

مل القول قول األجري فيما بينه وبني أجر مثله إال أن يكون الذي ادعى أقل فيعطيه إياه وإن مل يكن ع
وقال أبو يوسف  .وينبغي كذلك يف قول ابن أيب ليلى .العمل حتالفا وترادا يف قول أيب حنيفة

إذا كان شيء متقارب قبلت قول املستأجر وأحلفته وإذا تفاوت مل أقبل وأجعل للعامل أجر  :بعد
جارة وإذا استأجر الرجل أجريا فتاادقا على اإل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .مثله إذا حلف

واختلفا كم هي فإن كان مل يعمل حتالفا وترادا اإلجارة وإن كان عمل حتالفا وترادا أجر مثله كان 
إذا أبطلت العقدة وزعمت أهنا مفسوخة مل جيز أن أستدل  .أكثر مما ادعى أو أقل مما به املستأجر

وإذا  :قال .باملفسوخ على شيء ولو استدللت به كنت مل أعمل املفسوخ وال الاحيح على شيء
أو استأجر دابة إىل مكانه فجاوز ذلك املكان فإن  .استأجر الرجل بيتا شهرا يسكنه فسكنه شهرين

األجر فيما مسى وال أجر له فيما مل يسم ألنه قد خالف وهو  :أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول
 :يب ليلى يقول لهوكان ابن أ .ضامن حني خالف وال جيتمع عليه الضمان واألجرة وهبذا يأخذ

األجر فيما مسى وفيما خالف أن سلم وإن مل يسلم ذلك ضمن وال جنعل عليه أجرا يف اخلالف إذا 
وإذا تكارى الرجل الدابة إىل موضع فجاوزه إىل غريه فعليه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ضمنه

ني تعدى إىل أن ردها كراء مثلها كراء املوضع الذي تكاراها إليه الكراء الذي تكاراها به وعليه من ح
وهذا مكتوب يف  .وإذا عطبت لزمه الكراء إىل املوضع الذي عطبت فيه وقيمتها .من ذلك املوضع
  .كتاب اإلجارات

وإذا تكارى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة خماتيم فحمل عليها أكثر من ذلك فعطبت الدابة  :قال 
 هو ضامن قيمة الدابة حبساب ما زاد عليها  :فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول
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عليه قيمتها  :وكان ابن أيب ليلى يقول .وعليه األجر تاما إذا كانت قد بلغت املكان وبه يأخذه  
وإذا تكارى الرجل الدابة على أن حيمل عليها  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .تامة وال أجر عليه

فحمل عليها أحد عشر مكياال فعطبت فهو ضامن لقيمة الدابة كلها وعليه عشرة مكاييل مسماة 
جيعل عليه الضمان بقدر الزيادة كأنه تكاراها على أن  :وكان أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل .الكراء

حيمل عليها عشرة مكاييل فحمل عليها أحد عشر فيضمنه سهما من أحد عشر سهما وجيعل األحد 
يزعم أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل أنه تكاراها مائة ميل فتعدى هبا على املائة ميال أو عشر كلها قتلتها مث 

وكان ينبغي يف أصل قوله أن جيعل املائة والزيادة على املائة  .بعض ميل فعطبت ضمن الدابة كلها
كراء مقبال قتلتها فيضمنه بقدر الزيادة ألنه يزعم أنه ضامن للدابة حني تعدى هبا حىت يردها ولو كان ال

ومدبرا فماتت يف املائة ميل وإذا غرقت سفينة املالح فغرق الذي فيها وقد محله بأجر فغرقت من مده 
وكان ابن أيب  .هو ضامن وبه يأخذ :أو معاجلته السفينة فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول

وإذا فعل من ذلك  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ال ضمان عليه يف املد خاصة :ليلى يقول
الفعل الذي يفعل مبثلها يف ذلك الوقت الذي فعل مل يضمن وإذا تعدى ذلك ضمن واهلل سبحانه وتعاىل 

  .املوفق

  

 ID ' '   صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن  :أفاح هذا إن ثبت
 عافور فإن 

  

  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  

  

 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيينا ابو حممد الدمياطي  

  

 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفايح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   

  



 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  

  

 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .ح وال فايحغري صحي  

  

 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   

  

 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   

  

  .احلديث  

  

 يتربان بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  

  

  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  

  

 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   
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 القسمة باب  

وإذا كانت الدار صغرية بني اثنني أو شقص قليل يف دار ال يكون بيتا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أال ترى أن  .أيهما طلب القسمة وأىب صاحبه قسمت له :فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول

ال يقسم شيء  :لوكان ابن أيب ليلى يقو .صاحب القليل ينتفع بنايب صاحب الكثري وهبذا يأخذ
قال الشافعي وإذا كانت الدار أو البيت بني شركاء فسأل أحدهم القسمة ومل يسأل ذلك من  .منها



بقي فإن كان يال إليه بالقسم شيء ينتفع به وإن قلت املنفعة قسم له وإن كره أصابه وإن كان ال 
  .يال إليه منفعة وال إىل أحد مل يقسم له

  

 باب الاالة  

وإذا أتى الرجل إىل اإلمام يف أيام التشريق وقد سبقه بركعة فسلم  :عي رمحه اهلل تعاىلقال الشاف 
ألن  .يقوم الرجل فيقضي وال يكرب معه :اإلمام عند فراغه فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول

 .قضييكرب مث يقوم في :وكان ابن أيب ليلى يقول .التكبري ليس من الاالة إمنا هو بعدها وبه يأخذ

ال تكبري  :وإذا صلى الرجل يف أيام التشريق وحده أو املرأة فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان يقول :قال
وكان ابن أيب  .عليه وال تكبري على من صلى يف مجاعة يف غري مار جامع وال تكبري على املسافرين

بري على املسافرين التك :أبو يوسف عن عبيدة عن إبراهيم أنه قال .عليهم التكبري :ليلى يقول
 .وبه يأخذ جمالد عن عامر مثله .وعلى املقيمني وعلى الذي يالي وحده ويف مجاعة وعلى املرأة

وإذا سبق الرجل بشيء من الاالة يف أيام التشريق فسلم اإلمام وكرب  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
ذلك أن التكبري أيام التشريق ليس مل يكرب املسبوق بشيء من الاالة وقضى الذي عليه فإذا سلم كرب و

ويكرب يف  .من الاالة إمنا هو ذكر بعدها وإمنا يتبع اإلمام فيما كان من الاالة وهذا ليس من الاالة
 .أيام التشريق املرأة والعبد واملسافر واملالي منفردا والرجل قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى كل حال

مل يركع حىت رفع اإلمام رأسه فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه وإذا أدرك اإلمام وهو راكع فكرب معه مث 
أخربنا بذلك عن احلسن عن احلكم عن إبراهيم  .يسجد معه وال يعتد بتلك الركعة :كان يقول
وكان أبو  .يركع ويسجد وحيتسب بذلك من صالته :وكان ابن أيب ليلى يقول .وبه يأخذ

وحيدث به عن رسول اهلل صلى اهلل عليه  .جر وبه يأخذحنيفة رمحه اهلل تعاىل ينهى عن القنوت يف الف
 وسلم أنه مل يقنت إال شهرا واحدا حارب حيا من املشركني فقنت يدعو عليهم 
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وأن أبا بكر رضي اهلل عنه مل يقنت حىت حلق باهلل عز وجل وإن ابن مسعود رضي اهلل عنه مل يقنت يف   
اخلطاب مل يقنت وأن ابن عباس رضي اهلل عنه مل يقنت وأن عبد اهلل بن سفر وال يف حضر وأن عمر بن 

يا أهل العراق أنبئت أن إمامكم يقوم ال قارىء قرآن وال راكع  :عمر رضي اهلل عنهما مل يقنت وقال
وأن عليا رضي اهلل عنه قنت يف حرب يدعو على معاوية فأخذ أهل الكوفة عنه  .يعين بذلك القنوت
ية بالشام يدعو على علي رضي اهلل عنه فأخذ أهل الشام عنه ذلك وكان ابن أيب ليلى ذلك وقنت معاو

رمحه اهلل تعاىل يرى القنوت يف الركعة األخرية بعد القراءة وقبل الركوع يف الفجر ويروى ذلك عن 
ك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثين علي :عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أنه قنت هباتني السورتني
اللهم إياك نعبد ولك نالي ونسجد وإليك  .اخلري نشكرك وال نكفرك وخنلع ونترك من يفجرك

نسعى وحنفد نرجو رمحتك وخنشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق وكان حيدث عن ابن عباس رضي 
قال  .اهلل عنهما عن عمر رضي اهلل عنه هبذا احلديث وحيدث عن علي رضي اهلل عنه أنه قنت

ومن أدرك اإلمام راكعا فكرب ومل يركع حىت يرفع اإلمام رأسه سجد مع  :محه اهلل تعاىلالشافعي ر
ولو ركع بعد رفع اإلمام رأسه مل يعتد بتلك  .اإلمام ومل يعتد بذلك السجود ألنه مل يدرك ركوعه

ا أدرك الركعة ألنه مل يدركها مع اإلمام ومل يقرأ هلا فيكون صلى لنفسه فقرأ وال صلى مع اإلمام فيم
قنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومل  .ويقنت يف صالة الابح بعد الركعة الثانية .مع اإلمام

يترك علمناه القنوت يف الابح فقط وإمنا قنت النيب صلى اهلل عليه وسلم حني جاءه قتل أهل بئر معونة 
ت يف الالوات كلها فأما مخس عشرة ليلة يدعو على قوم من املشركني يف الالوات كلها مث ترك القنو

وقد  .يف صالة الابح فال أعلم أنه تركه بل نعلم أنه قنت يف الابح قبل قتل أهل بئر معونة وبعد
قنت بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم كلهم بعد 

ليدرك من سبق  :على الركوع وقال الركوع وعثمان رضي اهلل عنه يف بعض إمارته مث قدم القنوت
  .بالاالة الركعة

  

 ID ' '    القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو
 حذفته قال 

  



سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
 ويقولون 

  

 ما يكون م ) :وقال تعاىل (رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهممخسة سادسهم كلبهم   

  

  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
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 باب صالة اخلوف  

وتقوم معه طائفة فيكربون  يقوم اإلمام :وكان مل أبو حنيفة رمحه اهلل يقول يف صالة اخلوف :قال 
مع اإلمام ركعة وسجدتني ويسجدون معه فينفتلون من غري أن يتكلموا حىت يقفوا بإزاء العدو مث تأيت 
الطائفة اليت كانت بإزاء العدو فيستقبلون التكبري مث يالي هبم اإلمام ركعة أخرى وسجدتني ويسلم 

مون بإزاء العدو وتأيت األخرى فيالون ركعة اإلمام فينفتلون هم من غري تسليم وال يتكلمون فيقو
ولتأت طائفة أخرى مل يالوا فليالوا معك    :وحدانا مث يسلمون وذلك لقول اهلل عز وجل

يقوم اإلمام  :وكذلك بلغنا عن عبد اهلل بن عباس وإبراهيم النيعي وكان ابن أيب ليلى يقول
كرب ويكربون ويركع ويركعون مجيعا ويسجد والطائفتان مجيعا إذا كان العدو بينهم وبني القبلة في

اإلمام والاف األول ويقوم الاف اآلخر يف وجوه العدو فإذا رفع اإلمام رفع الاف األول رؤوسهم 
وقاموا وسجد الاف املؤخر فإذا فرغوا من سجودهم قاموا مث تقدم الاف املؤخر ويتأخر الاف 

بذلك ابن أيب ليلى عن عطاء بن أيب رباح عن  األول فيالي هبم اإلمام الركعة األخرى كذلك وحيدث
إذا كان العدو يف دبر  :جابر بن عبد اهلل عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكان ابن أيب ليلى يقول

القبلة قام اإلمام وصف معه مستقبل القبلة والاف اآلخر مستقبل العدو ويكرب ويكربون مجيعا ويركع 



ذي مع اإلمام سجدتني مث ينفتلون فيستقبلون العدو وجييء اآلخرون ويركعون مجيعا مث يسجد الاف ال
فيسجدون ويالي هبم اإلمام الركعة الثانية فريكعون مجيعا ويسجد معه الاف الذي معه مث ينفتلون 

قال الشافعي رمحه  .فيستقبلون العدو وجييء اآلخرون فيسجدون ويفرغون مث يسلم اإلمام وهم مجيعا
صلى اإلمام صالة اخلوف مسافرا جعل طائفة من أصحابه بينه وبني العدو وصلى وإذا  :اهلل تعاىل

بطائفة ركعة مث ثبت قائما يقرأ وصلوا ألنفسهم الركعة اليت بقيت عليهم وتشهدوا وسلموا مث انارفوا 
وجاءت الطائفة اليت كانت بإزاء العدو فكربوا ألنفسهم وصلى هبم الركعة اليت  .وقاموا بإزاء العدو

 .فإذا جلس يف التشهد قاموا فالوا الركعة اليت بقيت عليهم مث جلسوا فتشهدوا .انت بقيت عليهك

  .فإذا رأى اإلمام أن قد قضوا تشهدهم سلم هبم

وهبذا املعىن صلى النيب صلى اهلل عليه وسلم صالة اخلوف يوم ذات الرقاع وقد روي عنه يف صالة  
وإذا كان العدو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .االةاخلوف خالف هذا وهذا مكتوب يف كتاب ال

 بينه وبني القبلة ال حائل بينه وبينهم وال سترة وحيث ال يناله النبل وكان العدو قليال 
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مأمونني وأصحابه كثريا وكانوا بعيدا منه ال يقدرون يف السجود على الغارة عليه قبل أن ياريوا إىل   
فإذا ركع ركعوا كلهم وإذا رفع رفعوا كلهم وإذا سجد  .متناع صلى بأصحابه كلهمالركوب واال

فإذا رفع رأسه من السجدتني فاستوى قائما أو  .سجدوا كلهم إال صفا يكونون على رأسه قياما
وهكذا صلى رسول اهلل صلى اهلل عليه  .قاعدا يف مثىن اتبعوه فسجدوا مث قاموا بقيامه وقعدوا بقعوده

يف غزاة احلديبية بعسفان وخالد بن الوليد بينه وبني القبلة وكان خالد يف مائيت فارس منتبذا من وسلم 
النيب صلى اهلل عليه وسلم يف صحراء ملساء ليس فيها جبل وال شجر والنيب صلى اهلل عليه وسلم يف 

م قال الشافعي رمحه ألف وأربعمائة ومل يكن خالد فيما نرى يطمع بقتاهلم وإمنا كان طليعة يأيت خبربه
اهلل تعاىل أو إذا جهر اإلمام يف صالة ال جيهر فيها بالقراءة عمدا فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان 

قال الشافعي رمحه  .يعيد هبم الاالة :وكان ابن أيب ليلى يقول .قد أساء وصالته تامة :يقول



يف املغرب أو العشاء فليس عليه إعادة وقد وإذا جهر اإلمام يف الظهر أو العار أو خافت  :اهلل تعاىل
وإذا صلى الرجل أربع ركعات بالليل ومل يسلم فيها فإن أبا حنيفة رمحه اهلل  .أساء إن كان عمدا
أكره ذلك له حىت يسلم يف كل  :وكان ابن أيب ليلى يقول .ال بأس بذلك :تعاىل كان يقول
الة الليل والنهار من النافلة سواء يسلم يف كل ص :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ركعتني وبه يأخذ

ركعتني وهكذا جاء اخلرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف صالة الليل وقد يروى عنه خرب يثبت أهل 
احلديث مثله يف صالة النهار ولو مل يثبت كان إذ أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف صالة الليل أن 

 .قوال يف اخلرب عنه أنه أراد واهلل تعاىل أعلم الفرق بني الفريضة والنافلةيسلم من كل ركعتني كان مع

 :قال .وال ختتلف النافلة يف الليل والنهار كما ال ختتلف املكتوبة يف الليل والنهار ألهنا موصولة كلها

ى اجلنائز والتكبري عل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وهكذا ينبغي أن تكون النافلة يف الليل والنهار
أربع وما علمت أحدا حفظ عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من وجه يثبت مثله أنه كرب إال أربعا وكان 

قال الشافعي وجيهر يف  .أبو حنيفة يكرب على اجلنائز أربعا وكان ابن أيب ليلى يكرب مخسا على اجلنائز
فإن مجع يف ركعة سورا  .اليت بعدهاالاالة ب  بسم اهلل الرمحن الرحيم  قبل أم القرآن وقبل السورة 

جهر ب  بسم اهلل الرمحن الرحيم  قبل كل سورة وكان أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل يكره أن جيهر ب  
  .بسم اهلل الرمحن الرحيم  

وذكر عن ابن أيب  :قال .إذا جهرت فحسن وإذا أخفيت فحسن :وكان ابن أيب ليلى يقول 
 ليلى 

   

 

 2632 :صفحة 

 

وحدث  .يالي كما هو :جل توضأ ومسح على خفيه من حدث مث نزع اخلفني قالعن ر  
ال يالي  :بذلك عن احلكم عن إبراهيم وذكر أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل عن محاد عن إبراهيم أنه قال

وإذا صلى الرجل وقد مسح على خفيه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .حىت يغسل رجليه وبه يأخذ
ببت له أن ال يالي حىت يستأنف الوضوء ألن الطهارة إذا انتقضت عن عضو احتملت أن مث نزعهما أح



وقد روي عن ابن عمر أنه توضأ  .فإذا مل يزد على غسل رجليه أجزأه .تكون على األعضاء كلها
وذكر عن احلكم أيضا عن إبراهيم أنه  .وخرج إىل السوق مث دعي جلنازة فمسح على خفيه وصلى

ولو ترك عد اآلي يف الاالة كان أحب إيل وإن كان إمنا  :عد اآلي يف الاالة قالال بأس ب :قال
 :وإن لفظ بشيء من ذلك لفظا فقال .يعدها عقدا وال بلفظ بعددها لفظا مل يكن عليه شيء

وإذا توضأ الرجل  :قال .واحدة وثنتان وهو ذاكر لاالته انتقضت صالته وكان عليه االستئناف
يتم ما قد  :مه حىت جف ما قد غسل فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقولبعض وضوئه مث مل يت

إن كان يف طلب املاء أو يف  :وكان ابن أيب ليلى يقول .وبه يأخذ .بقي وال يعيد على ما مضى
قال الشافعي رمحه  .الوضوء فإنه يتم ما بقي وإن كان قد أخذ يف عمل غري ذلك أعاده على ما جف

أيت املسلمني جاءوا بالوضوء متتابعا نسقا على مثل ما توضأ به النيب صلى اهلل عليه ور :اهلل تعاىل
ومن  .فمن جاء به كذلك ومل يقطعه لغري عذر من انقطاع املاء وطلبه بىن على وضوئه .وسلم

قطعه بغري عذر حىت يتطاول ذلك فيكون معروفا أنه أخذ يف عمل غريه فأحب إيل أن يستأنف وإن أمت 
ابن أيب ليلى عن احلكم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه قال ال ميسح وجهه من  .أجزأه ما بقي

التراب يف الاالة حىت يشهد ويسلم وبه يأخذ أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم أنه كان ميسح التراب 
 .خذعن وجهه يف الاالة قبل أن يسلم وكان أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل ال يرى بذلك بأسا وبه يأ

ولو ترك املالي مسح وجهه من التراب حىت يسلم كان أحب إيل فإن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
  .فعل فال شيء عليه

  

 ID ' '   (وكنتم أزواجا ثالثة)  فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف
 اآلية األوىل والثانية 

  

  :سة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلام  

  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
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 باب الزكاة  

وإذا كان على رجل دين ألف درهم وله على الناس دين ألف درهم  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ليس عليه زكاة فيما يف يديه حىت  :ويف يده ألف درهم فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول

قال الشافعي رمحه اهلل  .عليه فيما يف يديه الزكاة :خيرج دينه فيزكيه وكان ابن أيب ليلى يقول
  .وإذا كانت يف يدي رجل ألف درهم وعليه مثلها فال زكاة عليه :تعاىل

فلو عجل الزكاة كان أحب إيل وله أن يؤخرها حىت  .ملسألة حباهلا وله دين ألف درهموإن كانت ا 
آخر قول  :قال الربيع .يقبض ماله فإن قبضه زكى مما يف يديه وإن تلف مل يكن عليه فيه زكاة

من قبل أن الذي يف  :قال الربيع .إذا كانت يف يديه ألف وعليه ألف فعليه الزكاة :الشافعي
ف كان منه وإن شاء وهبها وإن شاء تادق هبا فلما كانت يف مجيع أحكامها ماال من ماله يديه إن تل

وكان ابن أيب  :قال .خذ من أمواهلم صدقة  كانت عليه فيها الزكاة  :وقد قال اهلل عز وجل
بل هي على صاحبه  :زكاة الدين على الذي هو عليه فقال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل :ليلى يقول
قال  .كذلك بلغنا عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه وهبذا يأخذ .و له إذا خرجالذي ه

فإن كان حاال وقد حال عليه احلول  .وإذا كان للرجل دين على الناس :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
وهو  .يف يدي الذي هو عليه أو أكثر من حول فإن كان يقدر على أخذه منه فتركه فعليه فيه الزكاة

وديعة يف يدي رجل عليه أن يزكيه إذا كان قادرا عليه وإن كان ال يدري لعله سيفلس له به  كمال له
أو كان متغيبا عنه فعليه إذا كان حاضرا طلبه منه بأحل ما يقدر عليه فإذا نض يف يديه فعليه الزكاة ملا 

ن صاحب الدين وهكذا إذا كا .مضى يف يديه من السنني فإن تلف قبل أن يقبضه فال زكاة عليه فيه
ليس فيها عشر  :متغيبا عنه قال وإذا كانت أرض من أرض اخلراج فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان يقول

قال  .عليه فيها العشر مع اخلراج :وكان ابن أيب ليلى يقول .ال جيتمع عشر وخراج وبه يأخذ
رعها العشر كما يكون وإذا زرع الرجل أرضا من أرض اخلراج فعليه يف ز :الشافعي رمحه اهلل تعاىل



وإذا كانت  :قال .عليه يف زرع أرض لرجل تكاراها منه وهي لذلك الرجل أو هي صدقة موقوفة
يف كل قليل وكثري أخرجت من  :األرض من أرض العشر فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

اف العشر والقليل احلنطة والشعري والزبيب والتمر والذرة وغري ذلك من أصناف الغلة العشر ون
والكثري يف ذلك سواء وإن كانت حزمة من بقل وكذلك حدثنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم وكان 

 ابن 
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ليس يف شيء من ذلك عشر إال يف احلنطة والشعري والتمر والزبيب وال يكون فيه  :أيب ليلى يقول  
ستون صاعا والااع خمتوم باحلجاجي وهو  :دناالعشر حىت يبلغ مخسة أوسق فااعدا والوسق عن

 :وقال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل .ربع باهلامشي الكبري وهو مثانية أرطال واملد رطالن وبه يأخذ

ليس يف البقول واخلضراوات عشر وال أرى يف شيء من ذلك عشرا إال احلنطة والشعري واحلبوب وليس 
وإذا زرع الرجل أرضا من أرض  :عي رمحه اهلل تعاىلقال الشاف .فيه شيء حىت يبلغ مخسة أوسق

العشر فال زكاة عليه حىت خيرج منها مخسة أوسق من كل صنف مما أخرجت مما فيه الزكاة وذلك 
  .ثلثمائة صاع بااع النيب صلى اهلل عليه وسلم

 :لوليس يف اخلضر زكاة والزكاة فيما اقتيت ويبس وادخر مث :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 

وإذا كان لرجل  :قال .احلنطة والذرة والشعري والزبيب واحلبوب اليت يف هذا املعىن اليت ينبت الناس
إذا حال عليها احلول ففيها مسنة  :إحدى وأربعون بقرة فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول
حنيفة عن محاد وأظنه حدثه أبو  .وربع عشر مسنة وما زاد فبحساب ذلك إىل أن تبلغ ستني بقرة

ال شيء يف الزيادة على األربعني حىت تبلغ ستني بقرة وبه  :عن إبراهيم وكان ابن أيب ليلى يقول
وبلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ال شيء يف األوقا  واألوقا  عندنا ما  .يأخذ

بقر صدقة حىت تبلغ ثالثني وليس يف ال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وبه يأخذ .بني الفريضتني
فإذا بلغت ثالثني ففيها تبيع مث ليس يف الزيادة على الثالثني صدقة حىت تبلغ أربعني فإذا بلغت أربعني 



ففيها مسنة مث ليس يف زيادهتا شيء حىت تبلغ ستني فإذا بلغت ستني ففيها تبيعان مث ليس يف الفضل على 
عني ففيها تبيع ومسنة مث ليس يف الفضل على السبعني الستني صدقة حىت تبلغ سبعني فإذا بلغت سب

صدقة حىت تبلغ مثانني فإذا بلغت الثمانني ففيها مسنتان مث هكذا صدقتها وكل صدقة من املاشية فال 
وكل ما كان فوق الفرض األسفل مل يبلغ الفرض األعلى فالفضل فيه  .شيء فيها فيما بني الفريضتني
وإذا كان للرجل عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم فحال عليها  :قال .عفو صدقته صدقة األسفل

يضيف أقل الانفني إىل أكثرمها مث يزكيه  :احلول فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول يف الزكاة
إن كانت الدنانري أقل من عشرة دراهم بدينار تقوم الدراهم دنانري مث جيمعها مجيعا فتكون أكثر من 

الذهب فيزكيها يف كل عشرين مثقاال ناف مثقال فما زاد فليس فيه شيء من  عشرين مثقاال من
 وإذا كانت الدنانري أكثر من  .الزكاة حىت يبلغ أربعة مثاقيل فيكون فيها عشر مثقال
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عشرة دراهم بدينار قوم الدنانري دراهم وأضافها إىل الدراهم فتكون أكثر من مائيت درهم ففي كل   
ائتني مخسة دراهم وال شيء فيما زاد على املائتني حىت يبلغ أربعني درمها فإذا بلغت ففي كل أربعني م

ال زكاة يف شيء من ذلك حىت يبلغ الذهب  :وكان ابن أيب ليلى يقول .زادت بعد املائتني درهم
ف مبنزلة هذا مال خمتل :عشرين مثقاال وتبلغ الفضة مائيت درهم وال يضيف بعضها إىل بعض ويقول
 :وقال ابن أيب ليلى .رجل له ثالثون شاة وعشرون بقرة وأربعة أبعرة فال يضاف بعضها إىل بعض

ما زاد على املائيت الدرهم والعشرين املثقال من شيء فبحساب ذلك ما كان من قليل أو كثري وهبذا 
شيء حىت يبلغ أربعني  ليس فيما زاد على املائتني :وقال أبو حنيفة رضي اهلل عنه .يأخذ يف الزيادة

درمها وكذلك بلغنا عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وقال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل ال يقوم 
إن كان له منها مخسة عشر مثقاال  .الذهب وال الفضة إمنا الزكاة على وزنه جاءت بذلك السنة

ولو  .ا جاء يف عشرين مثقاالذهبا مل يكن عليه فيها زكاة ولو كان قيمتها ألف درهم ألن احلديث إمن
كان له مع ذلك أربعون درمها مل يزكه حىت يكون مخسني درمها فإذا كمل من األخرى أوجبت فيه 



الزكاة وكذلك لو كان ناف من هذا وناف من هذا ففيه الزكاة فيضيف بعضه إىل بعض وخيرجه 
ولو كان له مائتا  .جزأهوإن شاء زكى الذهب والفضة حباتهما أي ذلك فعل أ .دراهم أو دنانري

قال  .درهم وعشرة مثاقيل زكى املائيت الدرهم خبمسة دراهم وزكى العشرة مثاقيل بربع مثقال
وإذا كانت لرجل عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم فحال عليها احلول فال  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

بعضها على بعض يدا بيد كما زكاة فيها وال يضم الذهب إىل الورق وهو صنف غريها حيل الفضل يف 
ال يضم التمر إىل الزبيب وللتمر بالزبيب أشبه من الفضة بالذهب وأقرب مثنا بعضه من بعض وكما ال 

ولو أن رجال له مائتا درهم وعشرة مثاقيل ذهبا فإن  :قال .تضم اإلبل إىل البقر وال البقر إىل الغنم
 .ا احلول يضيف بعضه إىل بعض ويزكيه كلهإذا حال عليه :أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول

وقال  .هذان ماالن خمتلفان جتب الزكاة على الدراهم وال جتب على الذهب :وقال ابن أيب ليلى
أال ترى أن التاجر يكون له املتاع للتجارة وهو خمتلف فيقومه  .فيه الزكاة كله :أبو يوسف

بلغنا عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل  وقد .ويضيف بعضه إىل بعض ويزكيه وكذلك الذهب والفضة
ولو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عنه أنه أمر رجال تاجرا أن يقوم جتارته عند احلول فيزكيها

 كان له مائتا درهم وتسعة عشر مثقاال 
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بيبا إال صاعا زكى املائتني ومل يزك التسعة عشر مثقاال كما يكون له مخسة أوسق مترا ومخسة أوسق ز  
  .فيزكي التمر وال يزكي الزبيب

  

 باب الايام  

وإذا اكتحل الرجل يف شهر رمضان أو غري رمضان وهو صائم فإن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وكان ابن أيب ليلى يكره ذلك  .ال بأس بذلك وبه يأخذ :أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول
ال بأس أن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .د طعمه وهو صائمويكره أن يدهن شاربه بدهن جي

 .يكتحل الاائم ويدهن شاربه ورأسه ووجهه وقدميه ومجيع بدنه بأي دهن شاء غالية أو غري غالية



وإذا صام الرجل يوما من شهر رمضان فشك أنه من شهر رمضان مث علم بعد ذلك أنه من رمضان فإن 
ال جيزيه ذلك وعليه  :وكان ابن أيب ليلى يقول .جيزيه وبه يأخذ :قالأبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل 

وإذا أصبح الرجل يوم الشك من رمضان وقد بيت  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .قضاء يوم مكانه
الاوم من الليل على أنه من رمضان فهذه نية كاملة تؤدي عنه ذلك اليوم إن كان من شهر رمضان 

ال جيزيه ألنه  :قال الشافعي يف موضع آخر :قال الربيع .مضان أفطروإن مل يكن من شهر ر
وإذا أفطرت املرأة يوما من رمضان متعمدة مث حاضت من آخر النهار فإن أبا  .صام على الشك

وكان ابن أيب ليلى  .ليس عليها كفارة وعليها القضاء وبه يأخذ :حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول
وإذا أصاب الرجل امرأته يف  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عليها القضاءعليها الكفارة و :يقول

على الرجل عتق  :شهر رمضان مث مرض الرجل يف آخر يومه فذهب عقله أو حاضت املرأة فقد قيل
  .رقبة

فأما إذا  .ال شيء عليه :وقيل .فأما إذا سافر فإن عليه عتق رقبة .ال شيء عليه :وقيل 
  .ق رقبة وذلك أن السفر شيء حيدثه فال يسقط عنه ما وجب عليه بشيء حيدثهسافر فإن عليه عت

وإذا وجب على الرجل صوم شهرين من كفارة إفطار من رمضان فإن أبا حنيفة رمحه اهلل  :قال 
وذكر أبو حنيفة حنوا  .ذانك الشهران متتابعان ليس له أن ياومهما إال متتابعني :تعاىل كان يقول
  .وكان ابن أيب ليلى يقول ليسا مبتتابعني . صلى اهلل عليه وسلم وبه يأخذمن ذلك عن النيب

وإذا مل جيد اجملامع يف شهر رمضان عتقا فاام مل جيز عنه إال شهران  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وإذا توضأ  :متتابعان وكفارته كفارة الظهار وال جيزي عنه الاوم وال الادقة وهو جيد عتقا قال

 جل للاالة املكتوبة فدخل املاء حلقه وهو صائم يف رمضان ذاكرا لاومه فإن أبا الر
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إن كان ذاكرا لاومه حني توضأ فدخل املاء حلقه فعليه القضاء  :حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول  
ان ابن أيب ليلى وإن كان ناسيا لاومه فال قضاء عليه وذكر ذلك أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم وك



وقد ذكر عن عطاء عن ابن  .ال قضاء عليه إذا توضأ لاالة مكتوبة وإن كان ذاكرا لاومه :يقول
إذا توضأ لاالة مكتوبة وهو صائم فدخل املاء حلقه فال شيء عليه  :عباس رضي اهلل عنهما أنه قال

وإذا توضأ الرجل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وإن كان توضأ لاالة تطوع فعليه القضاء
وأما الذي يلزمه  .للاالة وهو صائم فتمضمض ودخل املاء جوفه فأحب إيل أن يعيد الاوم احتياطا

فأما  .فال يلزمه أن يعيد حىت يكون أحدث شيئا من ازدارد أو فعل فعال ليس له دخل به املاء جوفه
عمد به املاء إال إدخال النفس إذا كان إمنا أراد املضمضة فسبقه شيء يف حلقه بال إحداث ازدارد ت

  .وهذا خطأ يف معىن النسيان أو أخف منه .وإخراجه فال جيب عليه أن يعيد الاوم

  

 باب يف احلج  

 :ال تشعر البدن ويقول :وكان أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل يقول :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 

قال  .السنام من اجلانب األيسر وبه يأخذاإلشعار يف  :وكان ابن أيب ليلى يقول .اإلشعار مثلة
وتشعر البدن يف أسنمتها والبقر يف أسنمتها أو مواضع األسنمة وال تشعر  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

وكذلك أشعر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وروي عن ابن  .واإلشعار يف الافحة اليمىن .الغنم
  .هلل عليه وسلم أنه أشعر يف الشق األمينعباس رضي اهلل تعاىل عنهما عن النيب صلى ا

ال يشعر إال يف الشق األيسر وقد روي أن ابن عمر أشعر يف الشق  :وبذلك تركنا قول من قال 
األيسر أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن نافع أن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل تعاىل عنهما كان 

وإذا أهل الرجل بعمرة فأفسدها فقدم مكة  :أليسر قالال يبايل يف أي الشقني أشعر يف األمين أو ا
 .جيزيه أن يقضيها من التنعيم وبه يأخذ :وقضاها فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ال جيزيه أن يقضيها إال من ميقات بالده :وكان ابن أيب ليلى يقول

ت فأفسدها فال جيزيه أن يقضيها إال من امليقات الذي ابتدأ منه العمرة وإذا أهل الرجل بعمرة من ميقا
فأما عمل أقل منه فهذا قضاء  .اليت أفسدها وال نعلم القضاء يف شيء من األعمال إال بعمل مثله

 ومن  .لبعض دون الكل وإمنا جيزي قضاء الكل ال البعض
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  .دخل عليه خالف ما وصفنا من القيام وخالف اآلثار أن يقضيها خارجا من احلرم :قال له  

وقد ظننت أنه إمنا ذهب إىل أن عائشة رضي اهلل تعاىل عنها إمنا كانت مهلة بعمرة وأهنا رفضت  
العمرة وأمرها النيب صلى اهلل عليه وسلم بأن تقضيها من التنعيم وهذا ليس كما روي إمنا أمرها النيب 

خل احلج على العمرة فكانت قارنة وإمنا كانت عمرهتا شيئا استحبته فأمرها صلى اهلل عليه وسلم أن تد
وإذا أصاب الرجل من صيد البحر  .النيب صلى اهلل عليه وسلم هبا فاعتمرت ال أن عمرهتا كانت قضاء
ال خري يف شيء من صيد البحر  :شيئا سوى السمك فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول

قال الشافعي  .ال بأس بايد البحر كله :وكان ابن أيب ليلى يقول .ه يأخذسوى السمك وب
وال بأس بأن يايد احملرم مجيع ما كان معاشه يف املاء من السمك وغريه قال اهلل  :رمحه اهلل تعاىل عنه

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما    :عز وجل
 .وهو شبه ما قال واهلل تعاىل أعلم .كل ما كان فيه :طعامه :عض أهل العلم بالتفسريفقال ب

أكره أن  :سألت أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه عن حشيش احلرم فقال :وقال أبو يوسف رمحه اهلل
ال بأس  :وسألت ابن أيب ليلى عن ذلك فقال :قال .يرعى من حشيش احلرم شيئا أو حيتش منه

وسألت احلجاج بن أرطاة فأخربين أنه سأل عطاء بن أيب رباح  :احلرم ويرعى منه قال أن حيتش من
وال بأس أن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ال بأس أن يرعى وكره أن حيتش وبه يأخذ :فقال

يرعى نبات احلرم شجره ومرعاه وال خري يف أن حيتش منه شيء ألن الذي حرم رسول اهلل صلى اهلل 
م من مكة أن خيتلى خالها إال اإلذخر واالختالء االحتشاش نتفا وقطعا وحرم أن يعضد عليه وسل

ال  :سألت أبا حنيفة رضي اهلل عنه قال :شجرها ومل حيرم أن يرعى قال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل
ومسعت ابن أيب ليلى حيدث عن  :قال .بأس أن خيرج من تراب احلرم وحجارته إىل احلل وبه يأخذ

بن أيب رباح عن ابن عباس وابن عمر رضي اهلل تعاىل عنهم أهنما كرها أن خيرج من تراب احلرام  عطاء
وحدثنا شيخ عن رزين موىل علي بن عبد اهلل بن عباس أن علي بن عبد اهلل  .وحجارته إىل احلل شيئا

 :اهلل تعاىلقال الشافعي رمحه  .كتب إليه أن يبعث إليه بقطعة من املروة يتيذها مالى يسجد عليه

ال خري يف أن خيرج من حجارة احلرم وال ترابه شيء إىل احلل ألن له حرمة ثبتت باين هبا ما سواها من 



وال أرى واهلل تعاىل أعلم أن جائزا ألحد أن يزيله من املوضع الذي باين به البلدان إىل أن  .البلدان
 قال الشافعي وقد أخربنا  .ياري كغريه

   

 

 2639 :صفحة 

 

قدمت  :عبد الرمحن بن احلسن بن القاسم األزرق عن أبيه عن عبد األعلى بن عبد اهلل بن عامر قال  
ما أدري ما  :جديت مكة فأتتها صفية بنت شيبة فأكرمتها وفعلت هبا فقالت صفية :مع أمي أو قال

علتهم أكافئها به فأرسلت إليها بقطعة من الركن فيرجت هبا فنزلنا أول منزل فذكر من مرضهم و
 :ما أرانا أتينا إال أنا أخرجنا هذه القطعة من احلرم فقالت يل :فقالت أمي أو جديت :مجيعا قال

إن اهلل جل وعال وضع يف حرمه شيئا فال  :وكنت أمثلهم انطلق هبذه القطعة إىل صفية فردها وقل هلا
لك احلرم فكأمنا فما هو إال أن حتينا دخو :فقالوا يل :قال عبد األعلى .ينبغي أن خيرج منه
ال ينبغي أن  :وقال غري واحد من أهل العلم :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أنشطنا من عقل

وإذا أصاب الرجل محاما من محام احلرم فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان  .خيرج من احلرم شيء إىل غريه
عت ابن أيب ليلى يقول ومس .عليه شاة :وكان ابن أيب ليلى يقول .عليه قيمته وبه يأخذ :يقول

وإذا أصاب الرجل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .شاة :يف محام احلرم عن عطاء بن أيب رباح
مبكة محاما من محامها فعليه شاة اتباعا لعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر ونافع ابن عبد احلرث 

 :أمجعني وقد زعم الذي قالوعاصم بن عمر وعطاء وابن املسيب وغريهم رضوان اهلل تعاىل عليهم 

فيه قيمة أنه ال خيالف واحدا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد خالف أربعة يف محام 
عن احملرم يايب الايد فيحكم عليه فيه عناق أو جفرة أو  :وسئل أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل .مكة

املتعة اجلذع من الضأن إذا كان  ال جيزي يف هدي الايد إال ما جيزي يف هدي :شبه ذلك فقال
أال ترى إىل قوله اهلل عز  .عظيما أو الثين من املعز والبقر واإلبل فما فوق ذلك ال جيزي ما دون ذلك

يبعث به  :هديا بالغ الكعبة  وسألت ابن أيب ليلى عن ذلك فقال  :وجل يف كتابه يف جزاء الايد
وقال أبو  .أخذ باألثر يف العناق واجلفرة :قال أبو يوسف رمحه اهلل .وإن كان عناقا أو محال



وإذا أصاب الرجل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يف ذلك كله قيمته وبه يأخذ :حنيفة رمحه اهلل
مثل  واملثل مثل الذي يفدى فإذا كان   :صيدا صغريا فداه بشاة صغرية ألن اهلل عز وجل يقول

ال جيوز أن يفدى  :ا كان صغريا وال أعلم من قالكبريا كان كبريا وإذا كان الذي يفدى صغري
وإذا كان يزعم أن  .الايد الاغري باغري مثله من الغنم إال خالف القرآن واآلثار والقياس واملعقول

الايد حمرم كله فزعم أنه تفدى اجلرادة بتمرة أو أقل من مترة لاغرها وقلة قيمتها وتفدى بقرة الوحش 
 أنه يفدى الاغري بالاغري وقد فدي الاغري باغري  ببقرة لكربها فكيف مل يزعم
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فجزاء مثل ما قتل من النعم  وإمنا رفع وخفض باملثل عنده   :والكبري بكبري وقد قال اهلل عز وجل  
فكيف يفدى بتمرة وال يفدى بعناق وما للضحايا وهدي املتعة وجزاء الايد هل رآه قياس جزاء الايد 

يكفيه شاة كما يكفي املتمتع أو املضحي أو قاسه حني أصاب  :حملرم البقرة بأن قالحني أصاب ا
ال  :ال جيزي احملرم إال شاة كما ال جيزي املضحي واملتمتع إال شاة فإن قال :احملرم جرادة بأن قال

در وإمنا املثل صغريا أو كبريا على ق .أألن جزاء الايد كما قال اهلل تبارك وتعاىل  مثل   :قيل
فما أضلك عن اجلفرة إذا كانت مثل ما أصيب وإن كنت تقلد  :قيل .نعم :املااب فإن قال

عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه وحده يف أقضية ال حجة لك يف شيء منها إال تقليده فكيف 
خالفته ومعه القرآن والقياس واملعقول وغريه من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وقد قضى عمر 

ضي اهلل عنه يف األرنب بعناق ويف الريبوع جبفرة وقضى يف الضب جبدي قد مجع املاء والشجر وقضى ر
ابن مسعود رضي اهلل عنه يف الريبوع جبفرة أو جفر وقضى عثمان رضي اهلل عنه يف أم حبني حبالن من 

ال يف بيض وذكر عن خايف اجلزري عن أيب عبيدة عن عبد اهلل بن مسعود أنه ق .الغنم يعين محال
ومسعت ابن أيب ليلى يقول عن عطاء بن  .مثنه داود بن أيب هند عن عامر مثله :النعامة يايبه احملرم

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .قيمتها :يف البيضة درهم وقال أبو حنيفة رمحه اهلل :أيب رباح



قياسا على اجلرادة وعلى ما مل وإذا أصاب احملرم بيض نعام أو بيض محام أو بيضا من الايد ففيه قيمته 
  .يكن له مثل من النعم

  

 ID ' '   وال يكاد يقدر عليه.  

  

 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  

  

 ر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذك  
  

فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول

  

 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   

  

  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  

  

 احلذف كما حكاه  -ر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب والظاه  

  

 الكسائي وأما التاريح بالوجهني عن العرب فميالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   

  

 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تاريح بنقله نعم  
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 باب الديات  

وإذا قتل الرجل الرجل عمدا وللمقتول ورثة صغار وكبار فإن أبا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
 :وكان ابن أيب ليلى يقول .للكبار أن يقتلوا صاحبهم إن شاءوا :حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

و يوسف عن رجل عن أيب جعفر أن حدثنا أب .ليس هلم أن يقتلوا حىت يكرب األصاغر وبه يأخذ
وكان لعلي رضي اهلل عنه  :احلسن بن علي رضي اهلل عنهما قتل ابن ملجم بعلي وقال أبو يوسف

وإذا قتل الرجل الرجل عمدا وله ورثة صغار وكبار أو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أوالد صغار
الغيب وجيتمع من له سهم يف مرياثه  كبار غيب فليس ألحد منهم أن يقتل حىت تبلغ الاغار وحتضر

زوجة أو أم أو جدة على القتل فإذا اجتمعوا كان هلم أن يقتلوا فإذا مل جيتمعوا مل يكن هلم أن  :من
وإذا كان هذا هكذا فأليهم شاء من البالغني احلضور أن يأخذ حاته من الدية من مال اجلاين  .يقتلوا

ولياء الغيب وعلى أولياء الاغار أن يأخذوا هلم حااهم من بقدر مرياثه من املقتول وإذا فعل كان أل
فإن قال  .الدية ألن القتل قد حال وصار ماال فال يكون لويل الاغري أن يدعه وقد أمكنه أخذه

أي والة الدم قام به  :كيف ذهبت إىل هذا دون غريه من األقاويل وقد قال بعض أهل العلم :قائل
يقتل البالغون وال ينتظرون  :وقال غريه من أهل العلم .مبنزلة احلدفأنزله  .قتل وإن عفا اآلخرون

ذهبنا إليه أنه السنة اليت ال ينبغي أن  :يقتل الولد وال ينتظرون الزوجة قيل :وقال غريه .الاغار
قال رسول  :فأين السنة فيه قيل :فإن قال .ختالف أو يف مثل معىن السنة والقياس على اإلمجاع

ليه وسلم  من قتل له قتيل فأهله بني خريتني إن أحبوا أخذوا القاا  وإن أحبوا فالدية  اهلل صلى اهلل ع
فلما كان من حكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن لوالة الدم أن يقتلوا وهلم أن يأخذوا املال وكان 

الوارث مينع  إمجاع املسلمني أن الدية موروثة مل حيل لوارث أن مينع املرياث من ورث معه حىت يكون
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع   :وهذا معىن القرآن يف قول اهلل عز وجل .نفسه من املرياث

ووجدنا ما خالفه من األقاويل ال  .باملعروف وأداء إليه بإحسان  وهذا مكتوب يف كتاب الديات
هنم امتنعوا من ووجدت مع ذلك قوهلم متناقضا إذ زعموا أ .حجة فيه ملا وصفت من السنة خبالفهم

فلو زعموا أن واحدا من الورثة لو عفا حال الدم  .أن يأخذوا الدية من القاتل ألنه إمنا عليه دم ال مال
هو كاحلد يقوم به أي الورثة شاء وإن عفا  :فأما الذين قالوا .ماال ما لزموا قوهلم ولقد نقضوه

 ورثة العفو غريه فقد خالفوا بينه وبني احلد من أجل أهنم يزعمون أن لل
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عن القتل ويزعمون أن ال عفو هلم عن احلد ويزعمون أهنم لو اصطلحوا يف القتل على الدية جاز ذلك   
ويزعمون أهنم لو اصطلحوا على مال يف احلد مل جيز وإذا اقتتل القوم فاجنلوا عن قتيل مل يدر أيهم أصابه 

هو على عاقلة القبيلة اليت وجد فيها إذا مل يدع ذلك أولياء  :لفإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقو
هو على عاقلة الذين اقتتلوا مجيعا إال  :وكان ابن أيب ليلى رمحه اهلل تعاىل يقول .القتيل على غريهم

وإذا اقتتل القوم  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أن يدعي أولياء القتيل على غري أولئك وهبذا يأخذ
قد قتلته إحدى  :عن قتيل فادعى أولياؤه على أحد بعينه أو على طائفة بعينها أو قالوا فاجنلوا

إن جئتم مبا يوجب القسامة على إحدى الطائفتني أو بعضهم  :الطائفتني ال يدري أيتهما قتله قيل هلم
من و .أقسموا على واحد فإن مل تأتوا بذلك فال عقل وال قود :أو واحد بعينه أو أكثر قيل لكم

وهكذا إن كان جرحيا مث مات ادعى على  .شئتم أن حنلفه لكم على قتله أحلفناه ومن أحلفناه أبرأناه
أحد أو مل يدع عليه إذا مل أقبل دعواه فيما هو أقل من الدم مل أقبلها يف الدم وما أعرف أصال وال فرعا 

ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جتب القسامة بدعوى امليت ما القسامة اليت قضى فيها رس :لقول من قال
وإذا أصيب الرجل وبه  .يف عبد اهلل بن سهل إال على خالف ما قال فيها دعوى وال لوث من بينة

ديته على تلك  :جراحة فاحتمل فلم يزل مريضا حىت مات فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول
وكان أبو  .يس عليهم شيءل :وكان ابن أيب ليلى يقول .القبيلة اليت أصيب فيهم وبه يأخذ

جيعل لكل  :وكان ابن أيب ليلى .القاا  لكل وارث وبه يأخذ :حنيفة رمحه اهلل تعاىل يقول
الزوج واملرأة احلرة واجلدة وبنت  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وارث قااصا إال الزوج واملرأة

ذا وجد القتيل يف قبيلة فإن أبا وإ .االبن وكل وارث من ذكر أو أنثى فله حق يف القاا  ويف الدية
القسامة على أهل اخلطة والعقل عليهم وليس على السكان وال  :حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول
على املشترين والسكان  :مث قال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل بعد .على املشترين شيء وبه يأخذ

 .واملشترين معهم وأهل اخلطةالدية على السكان  :وكان ابن أيب ليلى يقول .وأهل اخلطة



وكذلك إذا وجد يف الدار فهو على أهل القبيلة قبيلة تلك الدار والسكان الذين فيها يف قول ابن أيب 
على عاقلة أرباب الدور خاصة وإن كانوا مشترين  :وكان أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل يقول .ليلى

 إىل قول ابن أيب ليلى وقول أبو حنيفة وهبذا يأخذ  رجع أبو يوسف رمحه اهلل .وأما السكان فال
 ما بقي من أهل اخلطة رجل فليس على املشتري  :املعروف
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وإذا وجد الرجل قتيال يف دار رجل أو أهل خطة أو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .شيء    
و مبا يوجب القسامة ال عقل وال قود إال ببينة تقوم أ .سكان أو صحراء أو عسكر فكلهم سواء

فيقسم األولياء فإذا ادعى األولياء على واحد وألف أحلفناهم وأبرأناهم ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
فتربئكم يهود خبمسني ميينا  فلما أبوا أن يقبلوا أمياهنم مل جيعل على يهود شيئا   :قال لألنااريني

عليه وسلم من عنده متطوعا وإذا قطع رجل يد وقد وجد القتيل بني أظهرهم ووداه النيب صلى اهلل 
ليس يف هذا قاا  وال قاا  فيما  :امرأة أو امرأة يد رجل فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول

بني الرجال والنساء فيما دون النفس وال فيما بني األحرار والعبيد فيما دون النفس وال قاا  بني 
وكان  .دثنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم وبه يأخذوكذلك ح .الابيان يف النفس وال غريها

قال  .القاا  بينهم يف ذلك ويف مجيع اجلراحات اليت يستطاع فيها القاا  :ابن أيب ليلى يقول
وكذلك العبيد بعضهم  .القاا  بني الرجل واملرأة يف اجلراح ويف النفس :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

ا  بينهم يف النفس وهي األكثر كان اجلرح الذي هو األقل القا :وإذا كانوا يقولون .من بعض
 .وأما الابيان فال قاا  بينهم .أوىل ألن اهلل عز وجل ذكر النفس واجلراح يف كتابه ذكرا واحدا

وإذا قتل الرجل رجال بعاا أو حبجر فضربه ضربات حىت مات من ذلك فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل 
قال  .وبه يأخذ .بينهما القاا  :وكان ابن أيب ليلى يقول .ال قاا  بينهما :كان يقول

وإذا أصاب الرجل الرجل حبديدة متور أو بشيء ميور فمار فيه موران احلديد  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
وإذا أصابه بعاا أو حبجر أو ما ال ميور موران السالح فأصله  .فمات من ذلك ففيه القاا 



العظيم واخلشبة العظيمة اليت األغلب منها أنه ال يعاش من مثلها وذلك  إن كان ضربه باحلجر :شيئان
أن يشدخ هبا رأسه أو يضرب هبا جوفه أو خاصرته أو مقتال من مقاتله أو محل عليه الضرب بشيء 
أخف من ذلك حىت بلغ من ضربه واألغلب عند الناس أن ال يعاش من مثله قتل به وكان هذا عمد 

وإن ضربه بالعاا أو السوط أو  .د من القتل باحلديد ألن القتل باحلديد أوحىالقتل وزيادة أنه أش
احلجر الضرب الذي األغلب منه أنه يعاش من مثله فهذا اخلطأ شبه العمد ففيه الدية مغلظة وال قود 

وإذا عض الرجل يد الرجل فانتزع املعضوض يده فقلع سنا من أسنان العاض فإن أبا حنيفة  .فيه
 .ال ضمان عليه يف السن ألنه قد كان له أن ينزع يده من فيه وبه يأخذ :تعاىل كان يقول رمحه اهلل

 وقد بلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
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 :أن رجال عض يد رجل فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته فأبطلها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال  

ضامن لدية السن ومها يتفقان فيما  :فحل  وكان ابن أيب ليلى يقول هوأيعض أحدكم أخاه عض ال 
وإذا عض الرجل يد  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .سوى ذلك مما جيىن يف اجلسد سواء يف الضمان

الرجل أو رجله أو بعض جسده فانتزع املعضوض ما عض منه من يف العاض فسقط بعض ثغره أو كله 
 .ن للمعضوض أن ينزع يده من يف العاض ومل يكن متعديا باالنتزاع فيضمنفال شيء عليه ألنه كا

أخربنا مسلم  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وقد قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف مثل هذا
بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجال عض يد رجل فانتزع 

 .يف العاض فسقطت ثنيته أو ثنيتاه فأهدرها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املعضوض يده من

أيدع يده يف فيك تقضهما كأهنا يف يف فحل  وإذا نفحت الدابة برجلها وهي تسري فإن أبا   :وقال
ال ضمان على صاحبها ألنه بلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه  :حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

 .هو ضامن يف هذا ملا أصابت :وكان ابن أيب ليلى يقول .قال  الرجل جبار  وبه يأخذوسلم أنه 

يضمن قائد الدابة وسائقها وراكبها ما أصابت بيد أو فم أو رجل أو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل



ه ألن وطأها من فعل .ذنب وال جيوز إال هذا وال يضمن شيئا إال أن حيملها على أن تطأ شيئا فيضمن
يضمن عن يدها وال يضمن عن رجلها فهذا  :فأما أن نقول .فتكون حينئذ كأداة من أداته جىن هبا

 :ال يرى رجلها فهو إذا كان سائقا ال يرى يدها فينبغي أن يقول يف السائق :فإن قال .حتكم

ه فأما ما روي عن رسول اهلل صلى اهلل علي .يضمن عن الرجل وال يضمن عن اليد وليس هكذا بقول
وكان أبو  .أن الرجل جبار فهو واهلل تعاىل أعلم غلط ألن احلفاظ مل حيفظوا هكذا :وسلم من

إن قيمته على عاقلة القاتل وبه يأخذ وكان ابن أيب  :حنيفة رمحه اهلل يقول يف الرجل إذا قتل العبد
ى القاتل قيمته هو مال ال تعقله العاقلة وعل :ال تعقله العاقلة مث رجع أبو يوسف فقال :ليلى يقول
وإذا قتل الرجل العبد خطأ عقلته عاقلته ألهنا إمنا تعقل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ما بلغ حاال

  .جناية حر يف نفس حمرمة قد يكون فيها القود

ويكون فيها الكفارة كما تكون يف احلر بكل حال فهو بالنفوس أشبه منه باألموال هو ال  :قال 
معىن إال يف أن ديته قيمته فأما ما سوى ذلك فهو مفارق لألموال جمامع للنفوس يف  جيامع األموال يف
  .وباهلل تعاىل التوفيق .أكثر أحكامه
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وإذا أقر الرجل بالسرقة مرة واحدة والسرقة تساوي عشرة دراهم  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل  
إن مل أقطعه جعلته عليه دينا  :ويقول .أقطعه : كان يقولفااعدا فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل

ال أقطعه حىت يقر مرتني وهبذا يأخذ مث رجع إىل  :وكان ابن أيب ليلى يقول .وال قطع يف الدين
وإذا أقر الرجل بالسرقة مرة واحدة وثبت على  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .قول أيب حنيفة

كما ال أقطعه  :فإن قال قائل .وسواء إقراره مرة أو أكثر .يد قطعاإلقرار وكانت مما تقطع فيه ال
إال بشاهدين فهو إذا شهد عليه شاهدان قطعه ومل يلتفت إىل رجوعه لو كان أقر وهو لو أقر عنده مائة 

لو رجع  :قيل .فهكذا لو رجعت الشهود مل نقطعه :فإن قال قائل .مرة مث رجع مل يقطعه



ولو أقر مث رجع مث  . عادوا فشهدوا عليه مبا رجعوا عنه مل تقبل شهادهتمالشهود عن الشهادة عليه مث
  .أقر قبل منه فاإلقرار خمالف للشهادات يف البدء واملتعقب

وكان  .وهبذا يأخذ .ال أقطعه :وإن كان املسروق منه غائبا فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل قال 
قال الشافعي رمحه اهلل  .كان املسروق منه غائبا أقطعه إذا أقر مرتني وإن :ابن أيب ليلى يقول

وإذا كان املسروق منه غائبا حبس السارق حىت حيضر املسروق منه ألنه لعله أن يأيت له  :تعاىل
وإن كانت السرقة تساوي مخسة دراهم فإن أبا حنيفة  .مبيرج يسقط عنه القطع أو القطع والضمان

بلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعن علي رضي  ال قطع فيها :رمحه اهلل تعاىل كان يقول
وكان ابن أيب  .ال تقطع اليد إال يف عشرة دراهم وهبذا يأخذ :اهلل عنه وعن ابن مسعود أهنم قالوا

أخربنا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .تقطع اليد يف مخسة دراهم وال تقطع يف دوهنا :ليلى يقول
بن حفص وسفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي اهلل عنها  الثقة عن عبد اهلل بن عمر

قال الشافعي  .القطع يف ربع دينار فااعدا  وبه نأخذ  :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
فأما ما ذهب إليه أبو حنيفة من الرواية عن النيب صلى اهلل عليه وسلم اليت ختالف هذا  :رمحه اهلل تعاىل

وأما ما روي عن علي رضي اهلل عنه وابن مسعود فليست  .ليست من وجه يثبت مثله لو انفردفإهنا 
وقد أخربنا سفيان بن  .يف أحد مع النيب صلى اهلل عليه وسلم حجة وال أعلمه ثابتا عن واحد منهما

رت حض :عيينة عن محيد الطويل أنه مسع قتادة يسأل أنس بن مالك رمحه اهلل تعاىل عن القطع فقال
ما يسرين أنه يل  :أبا بكر الاديق رضي اهلل عنه قطع سارقا يف شيء ما يسوي ثالثة دراهم أو قال

 القطع يف ربع دينار فااعدا    :وثبت عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت .بثالثة دراهم
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ة واملسروق منه وإذا شهد الشاهدان على رجل بالسرق :قال .وهو مكتوب يف كتاب السرقة  
 :أرأيت لو قال .ال أقبل الشهادة واملسروق منه غائب :غائب فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان يقول

أقبل وإذا شهد  :وكان ابن أيب ليلى يقول .مل يسرق مين شيئا أكنت أقطع السارق وبه يأخذ



رت القطع إىل شاهدان على رجل بسرقة واملسروق منه غائب قبلت الشهادة وسألت عن الشهود وأخ
وإذا اعترف الرجل بالسرقة مرتني وبالزنا أربع مرات مث أنكر بعد  :قال .أن يقدم املسروق منه

وقد بلغنا عن  .ندرأ عنه احلد فيهما مجيعا ونضمنه السرقة :ذلك فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان يقول
أن يرجم هرب حني أصابته  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني اعترف عنده ماعز بن مالك وأمر به

حدثنا بذلك أبو حنيفة  .فهال خليتم سبيله    :احلجارة فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ال أقبل رجوعه  :رمحه اهلل يرفعه إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وبه يأخذ وكان ابن أيب ليلى يقول

الزنا أو بشرب اخلمر أو بالسرقة مث رجع فيهما مجيعا وأمضي عليه احلد قال الشافعي وإذ أقر الرجل ب
جاء بسبب أو مل يأت به عري أو أمل  .قبلت رجوعه قبل أن تأخذه السياط أو احلجارة أو احلديد وبعد

فهال تركتموه  وهكذا كل حد هلل فأما   :يعري قياسا على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف ماعز
قبل رجوعه فيه وأغرمه السرقة ألهنا حق لآلدميني وإذا دخل ما كان لآلدميني فيه حق فيلزمه وال ي

يضمن  :الرجل من أهل احلرب إلينا بأمان فسرق عندنا سرقة فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان يقول
تقطع يده  :وكان ابن أيب ليلى يقول .السرقة وال يقطع ألنه مل يأخذ األمان لتجري عليه األحكام

يب حنيفة رضي اهلل عنه قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا دخل احلريب مث رجع إىل قول أ .وبه يأخذ
ننبذ إليك عهدك ونبلغك مأمنك ألن  :دار اإلسالم بأمان فسرق ضمن السرقة وال يقطع ويقال له
ال يقطع إذا كان جاهال فإن  :قال الربيع .هذه دار ال يالح أن يقيم فيها إال من جيري عليه احلكم

ال ينبغي ألحد أن يعطي أحدا أمانا على أن ال جيري عليه  :قال الشافعي رمحه اهلل .كان عاملا قطع
  .حكم اإلسالم ما دام مقيما يف دار اإلسالم

  

 ID ' '   سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب.  

  

 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   

  

 أنه ملا ثبت  :ضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيههاومعا  

  

 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
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 باب القضاء  

هادة الشهود مث رفع إليه ذلك وهو وإذا أثبت القاضي يف ديوانه اإلقرار وش :قال الشافعي رمحه اهلل 
وكان ابن أيب ليلى رمحه اهلل  .ال ينبغي له أن جييزه :ال يذكر فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان يقول

إن كان يذكره ومل يثبته عنده أجازه وبه  :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل .جييز ذلك وبه يأخذ
 :قال الشافعي رمحه اهلل .ثبته عنده وإن ذكرهال جييزه حىت ي :وكان ابن أيب ليلى يقول .يأخذ

وإذا وجد القاضي يف ديوانه خطا ال يشك أنه خطه أو خط كاتبه بإقرار رجل آلخر أو يثبت حق عليه 
بوجه مل يكن له أن يقضي به حىت يذكر منه أو يشهد به عنده كما ال جيوز إذا عرف خطه ومل يذكر 

اض إىل قاض والقاضي ال يعرف كتابه وال خامته فإن أبا الشهادة أن يشهد وإذا جاء رجل بكتاب ق
ال ينبغي للقاضي الذي أتاه الكتاب أن يقبله حىت يشهد شاهدا عدل  :حنيفة رمحه اهلل كان يقول

على خامت القاضي وعلى ما يف الكتاب كله إذا قرىء عليه عرف القاضي الكتاب واخلامت أو مل يعرفه 
وصفت ألنه حق وهو مثل شهادة على شهادة مث رجع أبو يوسف رمحه  وال يقبله إال بشاهدين على ما

ال يقبل الكتاب حىت يشهد الشهود أنه قرأه عليهم وأعطاهم نسية معهم حيضروهنا هذا  :اهلل وقال
إذا شهدوا على خامت القاضي قبل ذلك  :وكان ابن أيب ليلى يقول .القاضي مع كتاب القاضي

وإذا شهد الشاهدان على كتاب القاضي إىل  :محه اهلل تعاىلقال الشافعي ر .منهم وبه يأخذ
القاضي عرف املكتوب إليه كتاب القاضي وخامته أو مل يعرفه فهو سواء يف احلكم وال يقبل إال 

بشاهدين عدلني يشهدان أن هذا كتاب فالن قاضي بلد كذا إىل فالن قاضي بلد كذا ويشهدان على 
 :وال أرى أن يقبله خمتوما ومها يقوالن .نسية معهما توافق ما فيهما يف الكتاب إما حبفظ له وإما ب

ال أقر  :وإذا قال اخلام للقاضي .ال ندري ما فيه ألن اخلامت قد يانع على اخلامت ويبدل الكتاب
ال أجربه على ذلك ولكنه يدعو املدعي بشهوده هبذا  :وال أنكر فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان يقول



 :وكان أبو يوسف إذا سكت يقول له .ابن أيب ليلى ال يدعه حىت يقر أو ينكروكان  :يأخذ قال

وإذا تنازع الرجالن وادعى  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .احلف مرارا فإن مل حيلف قضى عليه
إن أردت أن حنلفه عرضنا  :أحدمها على اآلخر دعوى فقال املدعى عليه ال أقر وال أنكر قيل للمدعي

احلف على دعواك وخذ فإن أبيت  : فإن حلف برىء إال أن تأيت بينة وإن نكل قلنا لكعليه اليمني
 وإذا أنكر اخلام الدعوى  .مل نعطك بنكوله شيئا دون ميينك مع نكوله
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  .أقبل ذلك منه :مث جاء بشهادة الشهود على امليرج منه فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان يقول  

وتفسري ذلك عن  .ال أقبل منه بعد اإلنكار خمرجا :وكان ابن أيب ليلى يقول .وهبذا يأخذ 
ماله قبلي شيء فيقيم الطالب البينة على ماله ويقيم اآلخر  :الرجل يدعي قبل الرجل الدين فيقول
املطلوب صادق مبا قال ليس قبلي شيء وليس قوله هذا  :البينة أنه قد أوفاه إياه وقال أبو حنيفة

وإذا ادعى الرجل على الرجل دينا فأنكر  :قال الشافعي رمحه اهلل .لشهوده على الرباءةبإكذاب 
املدعى عليه فأقام عليه املدعي بينة فجاء املشهود عليه مبيرج مما شهد به عليه قبلته منه وليس إنكاره 

له أراد أوال أن الدين إكذابا للبينة فهو صادق أنه ليس عليه شيء يف الظاهر إذا جاء بامليرج منه ولع
عندي امليرج فإن أبا حنيفة رمحه اهلل  :وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى فقال .يقطع عنه املؤنة
عندي الرباءة وقد تكون عنده الرباءة من احلق ومن  :ليس هذا عندي بإقرار إمنا يقول :كان يقول

 .وإال ألزمه الدعوى هذا إقرار فإن جاء مبيرج :وكان ابن أيب ليلى يقول .الباطل وهبذا يأخذ

وإذا  :قال الشافعي رمحه اهلل .إن مل يأت بامليرج مل تلزمه الدعوى إال ببينة :وأبو حنيفة يقول
عندي منها امليرج فسأل املدعي القاضي أن جيعل  :ادعى الرجل على الرجل حقا فقال املدعى عليه

ألنه قد يكون عنده امليرج بأن ال يقر  هذا إقرارا يأخذه به إال أن جييء منه بامليرج فليس هذا بإقرار
 .به وال يوجد عليه بينة وال يأخذ املدعي إال بينة يثبتها ويقبل من املدعى عليه امليرج وإن شهد عليه

وإذا أقر الرجل عند القاضي بشيء فلم يقض به القاضي عليه ومل يثبته يف ديوانه مث خاصمه إليه  :قال



وكان  .إذا ذكر القاضي ذلك أمضاه عليه وهبذا يأخذ :اهلل قال فيه بعد ذلك فإن أبا حنيفة رمحه
قال  .ال ميضي ذلك عليه وإن كان ذاكرا له حىت يثبته يف ديوانه :ابن أيب ليلى رمحه اهلل يقول
وإذا أقر الرجل عند احلاكم فأثبت احلاكم إقراره يف ديوانه أو كان ذاكرا  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

فإن كان ممن يأخذ باإلقرار عنده أخذه به وال معىن للديوان إال  .يف ديوانه فسواء إلقراره ومل يثبت
وكان الشافعي  :قال الربيع .وإذا كان القاضي ذاكرا فسواء كان يف الديوان أو مل يكن .الذكر

  .جييز اإلقرار عند القاضي وإمنا كره أن يتكلم بإجازته حلال ظلم بعض القضاة

  

 ID ' '   ية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل عليه اآل
 أجري عليها 

  

 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  

  

  مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الاوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها  
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 باب الفرية  

يا نبطي أو لست بين فالن لقبيلة  :وإذا قال رجل لرجل من العرب :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
يا كويف يا  :ال حد عليه يف ذلك وإمنا قوله هذا مثل قوله :فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان يقول

وأما  .اء بن أيب رباح عن ابن عباس بذلكباري يا شامي حدثنا أبو يوسف عمن حدثه عن عط
لست من بين فالن فهو صادق ليس هو من ولد فالن لالبه وإمنا هو من ولد الولد إن القذف  :قوله

فيهما  :ههنا إمنا وقع على أهل الشرك الذين كانوا يف اجلاهلية وهبذا يأخذ وكان ابن أيب ليلى يقول
فإن  .يا نبطي وقفته :ا قال رجل لرجل من العربوإذ :قال الشافعي رمحه اهلل .مجيعا احلد



عنيت نبطي الدار أو نبطي اللسان أحلفته باهلل ما أراد أن ينفيه وينسبه إىل النبط فإن حلف هنيته  :قال
وإن أىب أن حيلف أحلفت املقول له لقد أراد نفيك فإذا  .عن أن يقول ذلك القول وأدبته على األذى

ما نفيته وال قلت ما قال جعلت القذف واقعا على أم  :فإذا قال .حلف سألت القائل عمن نفى
وإن كانت ميتة  .فإن كانت حرة مسلمة حددته إن طلبت احلد فإن عفت فال حد هلا .املقول له

عنيت بالقذف األب اجلاهلي أحلفته ما عىن به أحدا من أهل  :وإن قال .فالبنها القيام باحلد
إمنا عنيت لست من بنيه  :لست من بين فالن جلده مث قال :الوإن ق .اإلسالم وعزرته ومل أحده

فإن طلبت احلد وهي حرة كان هلا  .لالبه إمنا أنت من بين بنيه مل أقبل ذلك منه وجعلته قاذفا ألمه
نفيت اجلد األعلى الذي هو جاهلي فأعزره وال أحده ألن القذف وقع على  :ذلك إال أن يقول

لست ابن فالن وأمه أمة أو نارانية وأبوه مسلم فإن أبا حنيفة  :وإذا قال الرجل لرجل .مشركة
ال حد على القاذف إمنا وقع القذف ههنا على األم وال حد على قاذفها  :رمحه اهلل تعاىل كان يقول

  .وبه يأخذ

وإذا نفى الرجل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عليه احلد :وكان ابن أيب ليلى يقول يف ذلك 
أبيه وأم املنفي ذمية أو أمة فال حد عليه ألن القذف إمنا وقع على من ال حد له ولكنه ينكل الرجل من 

يا ابن الزانيني وقد مات األبوان فإن  :وإذا قذف رجل فقال :عن أذى الناس بتعزير ال حد قال
إن  :تإمنا عليه حد واحد ألهنا كلمة واحدة وهبذا يأخذ قل :أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

عليه حدان ويضربه  :وكان ابن أيب ليلى يقول .فرق القول أو مجعه فهو سواء وعليه حد واحد
 :وإذا قال الرجل للرجل :قال الشافعي رمحه اهلل .احلدين يف مقام واحد وقد فعل ذلك يف املسجد

 يا ابن الزانيني وأبواه حران مسلمان ميتان فعليه حدان وال يضرهبما 
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وكذلك لو فرق القول أو  .يف موقف واحد ولكنه حيد مث حيبس حىت إذا برأ جلده حد حدا ثانيا  
مجعه أو قذف مجاعة بكلمة واحدة أو بكالم متفرق فلكل واحد منهم حده أال ترى أنه لو قذف ثالثة 



شركاء يف احلد  ولو كانوا .بالزنا فلم يطلب واحد احلد وأقر آخر بالزنا حد للطالب الثالث حدا تاما
 :أحدمها باعتراف صاحبه واآلخر :ما كان ينبغي أن يضرب إال ثلث حد ألن حدين قد سقطا عنه

وإذا كان احلد حقا ملسلم فكيف يبطل حبال أرأيت لو قتل رجل ثالثة  .بترك صاحبه الطلب وعفوه
تلهم عمدا ودية لكل أو عشرة معا أما كان عليه لكل واحد منهم دية إن قتلهم خطأ وعليه القود إن ق

يا ابن الزانيني أو قالت املرأة  :من مل يقد منه ألهنم ال جيدون إىل القود سبيال وإذا قال الرجل للرجل
إذا كانا حيني  :يا ابن الزانيني واألبوان حيان فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول :للرجل

بان ذلك وال يضرب الرجل حدين يف مقام واحد بالكوفة مل يكن على قاذفهما احلد إال أن يأتيا يطل
وكان ابن أيب ليلى  .وال يكون يف هذا أبدا إال حد واحد :قال .وإن وجبا عليه مجيعا وبه يأخذ

يضرهبما مجيعا حدين يف مقام واحد ويضرب املرأة قائمة ويضرهبما حدين يف كلمة واحدة ويقيم 
ال وال يكون على من قذف بكلمة واحدة  :عاىل قالأظن أبا حنيفة رمحه اهلل ت .احلدود يف املسجد

بلغنا  .أو كلمتني أو مجاعة أو فرادى إال حد واحد فإن أخذه بعضهم فحد له كان جلميع ما قذف
ال تقام احلدود يف املساجد قال الشافعي رمحه  :عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبه يأخذ وقال

جبا عليه يف مقام واحد ولكنه حيد أحدمها مث حيبس حىت يربأ وال يقام على رجل حدان و :اهلل تعاىل
ومن قذف أبا رجل وأبوه حي مل حيد له حىت يكون األب الذي  .مث حيد اآلخر وال حيد يف مسجد

  .وإذا مات كان لالبن أن يقوم باحلد .يطلب

لرجل حدين يف ال يضرب ا :وإن كان له عدد بنني فأيهم قام به حد له وقال أبو حنيفة رمحه اهلل 
مقام واحد وإن وجبا عليه مجيعا ولكنه يقيم عليه أحدمها مث حيبس حىت خيف الضرب مث يضرب احلد 

وإمنا احلدان يف شرب وقذف أو زنا وقذف أو زنا وشرب فأما قذف كله وشرب كله مرارا  .األخر
نا مبنزلة امليتني يف قول ولو كان األبوان املقذوفان حيني كا :قال .أو زنا مرارا فإمنا عليه حد واحد

فال حق للولد حىت جييء الوالدان أو أحدمها يطلب قذفه  :وأما يف قول أيب حنيفة .ابن أيب ليلى
وتضرب الرجال يف احلدود قياما  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وإمنا عليه حد واحد يف ذلك كله

 ويف التعزير وتترك هلم أيديهم يتقون هبا وال تربط وال 
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ميدون وتضرب النساء جلوسا وتضم عليهن ثياهبن ويربطن لئال ينكشفن ويلني رباط ثياهبن أو تليه   
ال يأخذ حبد  :وإذا قذف الرجل رجال ميتا فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول .منهن امرأة

يأخذ أيضا األخ  :اهلل تعاىل يقولوكان ابن أيب ليلى رمحه  .امليت إال الولد أو الوالد وهبذا يأخذ
يأخذ حد امليت ولده وعابته من كانوا  :واألخت وأما غري هؤالء فال قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل

وإذا قذف الرجل امرأته وشهد عليه الشهود بذلك وهو جيحد فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان 
  .ذا يأخذإذا رفع إىل اإلمام خربه حبسه حىت يالعن وهب :يقول

قال  .إذا جحد ضربته احلد وال أجربه على اللعان منها إذا جحد :وكان ابن أيب ليلى يقول 
وإذا شهد الشاهدان على رجل أنه قذف امرأته مسلمة وطلبت أن حيد هلا  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
  .إن العنت خرجت من احلد وإن مل تالعن حددناك :وجحد شهادهتما قيل له

وإذا تزوج املرأة بغري مهر مسمى فدخل هبا فإن هلا مهر مثلها من  :شافعي رمحه اهلل تعاىلقال ال 
وبه  .نساؤها أخواهتا وبنات عمها :وقال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل .نسائها ال وكس وال شطط

وإذا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .نساؤها أمها وخاالهتا :وكان ابن أيب ليلى يقول .يأخذ
 :تزوج الرجل املرأة بغري مهر فدخل هبا فلها صداق مثلها من نسائها ونساؤها نساء عابتها

األخوات وبنات العم وليس األم وال اخلاالت إذا مل يكن بنات عابتها من الرجال ونساؤها الاليت 
ن املهر خيتلف يعترب عليها هبن من كان مثلها من أهل بلدها ويف سنها ومجاهلا وماهلا وأدهبا وصراحتها أل

باختالف هذه احلاالت وإذا زوج الرجل ابنته وهي صغرية ابن أخيه وهو صغري يتيم يف حجره فإن أبا 
النكاح جائز وله اخليار إذا أدرك وبه يأخذ وكان ابن أيب ليلى  :حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

الويل فال خيار وهو مثل  إذا زوج :ال جيوز ذلك عليه حىت يدرك مث رجع أبو يوسف وقال :يقول
وال جيوز نكاح الاغار من الرجال وال من النساء إال أن يزوجهن  :قال الشافعي رمحه اهلل .األب

وإذا زوجهن أحد سواهم فالنكاح مفسوخ وال  .اآلباء واألجداد إذا مل يكن هلن آباء فإهنم آباء
ولو طلقها قبل أن يفسخ  .فرق بينهمايتوارثان فيه وإن كربا فإن دخل عليها فأصاهبا فلها املهر وي

وإذا تزوج الرجل املرأة وامرأة  .النكاح مل يقع طالقه وال ظهاره وال إيالؤه ألهنا مل تكن زوجة قط



هو جائز بلغنا ذلك عن عبد اهلل بن جعفر أنه فعل  :أبيها فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول
 وكان ابن أيب ليلى  .مرأة علي رضي اهلل عنه وابنته مجيعاتزوج عبد اهلل بن جعفر ا .ذلك وبه يأخذ
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كل امرأتني لو كانت إحدامها رجال مل حيل هلا نكاح صاحبتها فال  :ال جيوز النكاح وقال :يقول  
ال بأس أن جيمع بني امرأة رجل وابنته  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ينبغي للرجل أن جيمع بينهما

زوج أبو بكر  :مل زعمت أن اآلباء يزوجون الاغار قيل :قال الشافعي فإن قال قائل .غريها من
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عائشة وهي بنت ست أو سبع وبىن هبا النيب صلى اهلل عليه وسلم وهي 

 .يف نفسهابنت تسع فاحلاالن اللذان كان فيهما النكاح والدخول كانا وعائشة صغرية ممن ال أمر هلا 

فإذا  :فإن قال قائل .وزوج غري واحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ابنته صغرية
أجزت هذا لآلباء ومل تلتفت إىل القياس يف أنه ال جيوز أن يعقد على حرة صغرية نكاح مث يكون هلا 

واحلرائر ال حتول  .حاهلناخليار ألن أصل النكاح ال جيوز أن يكون فيه خيار إال يف اإلماء إذا حتولت 
فكيف مل جتعل األولياء قياسا على اآلباء  .حاهلن وال جيوز أن يعقد عليهن ما هلن منه بد مث يلزمهن

أال  .وأن األب ميلك من العقد على ولده ما ال ميلكه منه غريه .الفتراق اآلباء واألولياء :قيل
وال يكون ذلك للعم وال لألخ وال ويل غريه  ترى أنه يعقد على البكر بالغا وال يرد عنها وإن كرهت

فإنا ال جنيز لألب أن يعقد على البكر بالغا وجنعله فيها ويف الثيب مثل غريه من  :فإن قال قائل
 .فأنت جتعل قبضه ملهر البكر قبضا وال جتعل ذلك لويل غريه إال وصي مبال :قيل .األولياء

يه وجتعل هلا اخليار إن عقد عليها ويل غريه ولو كان مثل وجتعل عقدة عليها صغرية جائزا ال خيار هلا ف
سائر األولياء ما كنت قد فرقت بينه وبني األولياء وهذا مكتوب يف كتاب النكاح وإذا نظر الرجل إىل 

حترم على ابنه وعلى أبيه وحترم عليه أمها  :فرج املرأة من شهوة فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان يقول
  .وابنتها



ذلك عن إبراهيم وبلغنا عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه أنه خال جبارية له فجردها وأن  بلغنا 
وبلغنا عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه أنه  .ابنا له استوهبها منه فقال له إهنا ال حتل لك

حيرم من  ال :وكان ابن أيب ليلى يقول .ملعون من نظر إىل فرج امرأة وأمها  وبه يأخذ  :قال
إذا ملس الرجل اجلارية حرمت على أبيه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ذلك شيء ما مل يلمسه

وال بأس أن يتزوج الرجل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وابنه وال حترم عليه بالنظر دون اللمس
 األختني وهاتان ليستا ألن اهلل عز وجل إمنا حرم اجلمع بني .ابنة الرجل وامرأة الرجل فيجمع بينهما

وقد مجع عبد اهلل بن  .وحرم األم والبنت إحدامها بعد األخرى وهذه ليست بأم وال بنت .بأختني
 وعبد اهلل بن  .جعفر بني امرأة علي رضي اهلل عنه وابنته

   

 

 2653 :صفحة 

 

نيفة رمحه اهلل وإذا نظر الرجل إىل فرج أمته من شهوة فإن أبا ح .صفوان بني امرأة رجل وابنته  
وكان ابن أيب ليلى  .ال حتل ألبيه وال البنه وال حتل له أمها وال بنتها وبه يأخذ :تعاىل كان يقول

وإذا زنا الرجل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .هي له حالل حىت يلمسها :رضي اهلل عنه يقول
ألن اهلل عز وجل إمنا حرم باحلالل  باملرأة فال حترم عليه هي إن أراد أن ينكحها وال أمها وال ابنتها

وإذا تزوج الرجل املرأة  .واحلرام ضد احلالل وهذا مكتوب يف كتاب النكاح من أحكام القرآن
النكاح  :بشاهدين من غري أن يزوجها ويل والزوج كفؤ هلا فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان يقول

ا أن يزوجها كان للحاكم أن يزوجها وال أال ترى أهنا لو رفعت أمرها إىل احلاكم وأىب وليه .جائز
يسعه إال ذلك وال ينبغي له غريه فكيف يكون ذلك من احلاكم والويل جائزا وال جيوز ذلك منها وهي 
قد وضعت نفسها يف الكفاءة بلغنا عن علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه أن امرأة زوجت ابنتها 

اهلل تعاىل عنه فأجاز علي النكاح وكان ابن أيب ليلى ال  فجاء أولياؤها فياصموا الزوج إىل علي رضي
هو موقوف وإن رفع إىل احلاكم وهو كفؤ أجزت ذلك كأن  :وقال أبو يوسف .جييز ذلك

كل نكاح  :القاضي ها هنا ويل بلغه أن ابنته قد تزوجت فأجاز ذلك قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل



يه وسلم  أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل  بغري ويل فهو باطل لقول النيب صلى اهلل عل
وإذا تزوج الرجل املرأة فأعلن املهر وقد كان أسر قبل ذلك مهرا وأشهد شهودا عليه وأعلم  .ثالثا

الشهود أن املهر الذي يظهره فهو كذا وكذا مسعة يسمع هبا القوم وأن أصل املهر هو كذا وكذا الذي 
املهر هو األول وهو املهر  :الذي قال فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول يف السر مث تزوج فأعلن

السمعة هي  :وكان ابن أيب ليلى يقول .الذي يف السر والسمعة باطل الذي أظهر للقوم وبه يأخذ
إذا أسر الرجل مهرا وأعلن أكثر  :أبو يوسف عن مطرف عن عامر قال .املهر والذي أسر باطل
أبو يوسف عن احلسن بن عمار عن احلكم عن شريح وإبراهيم مثله قال  .نيةمن ذلك أخذ بالعال

وإذا تزوج الرجل امرأة مبهر عالنية وأسر قبل ذلك مهرا أقل منه فاملهر مهر  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
العالنية الذي وقعت عليه عقدة النكاح إال أن يكون شهود املهرين واحدا فيثبتون على أن املهر مهر 

لسر وأن املرأة والزوج عقدا النكاح عليه وأعلنا اخلطبة مبهر غريه أو يشهدون أن املرأة بعد العقد أقرت ا
وال جيوز النكاح إال بويل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .بأن ما شهد هلا به منه مسعة ال مهر

 وشاهدي عدل ورضا املنكوحة والناكح والبكر فإن أباها 
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وإذا زوج الرجل  :يزوجها ومن مل يبلغ فإن اآلباء يزوجوهنم وهذا مكتوب يف كتاب النكاح قال  
إذا كرهت ذلك مل جير النكاح عليها  :ابنته وقد أدركت فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول
لم أنه بلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وس ..ألهنا قد أدركت وملكت أمرها فال تكره على ذلك

فلو كانت إذا كرهت أجربت على ذلك مل تستأمر  .البكر تستأمر يف نفسها وإذهنا صماهتا :قال
قال الشافعي رمحه اهلل  .النكاح جائز عليها وإن كرهت :وكان ابن أيب ليلى يقول .وبه يأخذ
اهلل صلى إنكاح األب خاصة جائز على البكر بالغة وغري بالغة والداللة على ذلك قول رسول  :تعاىل

اهلل عليه وسلم  األمي أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر يف نفسها  ففرق رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم بينهما فجعل األمي أحق بنفسها وأمر يف هذه باملؤامرة واملؤامرة قد تكون على استطابة النفس 



  :بناهتن  ولقول اهلل عز وجلوآمروا النساء يف   :ألنه روي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

وشاورهم يف األمر  ولو كان األمر فيهن واحدا لقال األمي والبكر أحق بنفسيهما وهذا كله مستقاى 
وإذا تزوج الرجل املرأة مث اختلفا يف املهر فدخل هبا وليس بينهما بينة فإن  .حبججه يف كتاب النكاح

ا مهر مثلها إال أن يكون ما ادعت أقل من ذلك هل :أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول يف ذلك
إمنا هلا ما مسى هلا الزوج وليس هلا شيء غري ذلك  :وكان ابن أيب ليلى يقول .فيكون هلا ما ادعت

إن أقر الزوج مبا يكون مهر مثلها أو قريبا منه قبل منه وإال مل  :مث قال أبو يوسف بعد .وبه يأخذ
 تعاىل وإذا تزوج الرجل املرأة دخل هبا أو مل يدخل هبا فاختلفا يف قال الشافعي رمحه اهلل .يقبل منه

املهر حتالفا وكان هلا مهر مثلها كان أقل مما ادعت أو أقل مما أقر به الزوج أو أكثر كالقول يف البيوع 
ة ألن إال أنا ال نرد العقد يف النكاح مبا يرد به العقد يف البيوع وحنكم له حكم البيوع الفائت .الفائتة

البيوع الفائتة حيكم فيها بالقيمة وهذا حيكم فيه بالقيمة والقيمة فيه مهر مثلها كما هي يف البيوع قيمة 
وإذا أعتقت األمة وزوجها حر فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان جيعل هلا اخليار إن  .مثل السلعة

 .ال خيار هلا :ى يقولوكان ابن أيب ليل .شاءت اختارت نفسها وإن شاءت أقامت مع زوجها

ومن حجة أيب حنيفة يف ذلك أنه  .كان زوجها عبدا :ومن حجة ابن أيب ليلى يف بريرة أنه يقول
إن األمة ال متلك نفسها وال نكاحها وقد بلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه خري  :يقول

قال الشافعي رمحه  .كان حرا بريرة حني عتقت وقد بلغنا عن عائشة رضي اهلل عنها أن زوج بريرة
 وإذا أعتقت األمة فإن كانت حتت عبد فلها اخليار  :اهلل تعاىل
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وذلك أن زوج بريرة كان عبدا وهذا مكتوب يف كتاب  .وإن كانت حتت حر فال خيار هلا  
زوجها  وإذا تزوجت وزوجها غائب كان قد نعي إليها فولدت من زوجها اآلخر مث جاء .النكاح

  .الولد لألول وهو صاحب الفراش :األول فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول



الولد للفراش وللعاهر احلجر  وكان ابن   :وقد بلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 
عن علي بن الولد لآلخر ألنه ليس بعاهر والعاهر الزاين ألنه متزوج وكذلك بلغنا  :أيب ليلى يقول

وإذا بلغ املرأة وفاة زوجها فاعتدت مث  :قال الشافعي رمحه اهلل .أيب طالب رضي اهلل عنه وبه يأخذ
نكحت فولدت أوالدا مث جاء زوجها املنعي حيا فسخ النكاح اآلخر واعتدت منه وكانت زوجة األول 

قال  .الفراشوكان الولد لآلخر ألنه نكحها نكاحا حالال يف الظاهر حكمه حكم  .كما هي
وإذا ملس الرجل اجلارية حرمت على أبيه وابنه وال حترم على أبيه وابنه  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
  .بالنظر دون اللمس

  

 باب الطالق  

قال أبو يوسف عن األشعث بن سوار عن احلكم عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يقول يف  
 :وإذا قال الرجل .قا فطالق وهو ما نوى من ذلكإن نوى ميينا فيمني وإن نوى طال :احلرام

القول قول الزوج فإن مل يعن طالقا  :كل حل علي حرام فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل عنه كان يقول
وإن عىن الطالق ونوى ثالثا فثالث وإن نوى واحدة فواحدة  .فليس بطالق وإمنا هي ميني يكفرها
 .هي علي حرام :وكذلك إذا قال المرأته .فهي واحدة بائنةبائنة وإن نوى طالقا ومل ينو عددا 

إن نوى  .خلية أو برية أو بائن أو بتة فالقول قول الزوج وهو ما نوى :وكذلك إذا قال المرأته
وإن نوى اثنتني فهي واحدة  .واحدة فهي واحدة بائنة وإن نوى ثالثا فثالث بلغنا ذلك عن شريح

وكان ابن أيب ليلى  .الق غري أن عليه اليمني ما نوى طالقا وبه يأخذبائنة وإن مل ينو طالقا فليس بط
يف مجيع ما ذكرت هي ثالث تطليقات ال ندينه يف شيء منها وال جنعل القول قوله يف شيء  :يقول

فإن نوى  .أنت علي حرام :وإذا قال الرجل المرأته :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .من ذلك
وإن مل يرد طالقا  .راد من عدد الطالق والقول يف ذلك قوله مع ميينهطالقا فهو طالق وهو ما أ

فليس بطالق ويكفر كفارة ميني قياسا على الذي حيرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة ألن رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم حرم أمته فأنزل اهلل عز وجل  مل حترم ما أحل اهلل لك تبتغي مرضاة أزواجك  

 قد فرض اهلل لكم حتلة   :ميينا فقال وجعلها اهلل
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قد طلقت نفسي ثالثا فإن أبا  :أمرك يف يدك فقالت :وإذا قال الرجل المرأته .أميانكم    
إذا كان الزوج نوى ثالثا فهي ثالث وإن كان نوى واحدة فهي  :حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

قال  .هي ثالث وال يسأل الزوج عن شيء : ليلى يقولوكان ابن أيب .واحدة بائنة وبه يأخذ
وإذا خري الرجل امرأته أو ملكها أمرها فطلقت نفسها تطليقة فهو ميلك  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

إن اختارت نفسها فواحدة  :الرجعة فيها كما ميلكها لو ابتدأ طالقها وكان أبو حنيفة يقول يف اخليار
إن اختارت نفسها  :وكان ابن أيب ليلى يقول . شيء وبه يأخذبائنة وإن اختارت زوجها فال

وإذا قال  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فواحدة ميلك هبا الرجعة وإن اختارت زوجها فال شيء
أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت باألوىل ومل يكن عليها عدة  :الرجل المرأته ومل يدخل هبا

كل واحدة منهما هلا وهي بائن منه حالل لغريه وهكذا قال أبو بكر بن  وإمنا أحدث .فتلزمها الثنتان
أنت طالق أنت طالق أنت  :عبد الرمحن بن احلرث بن هشام وإذا قال الرجل المرأته ومل يدخل هبا

بلغنا عن عمر  .طالق طلقت بالتطليقة األوىل ومل يقع عليها التطليقتان الباقيتان وهذا قول أيب حنيفة
وعن علي وعبد اهلل بن مسعود وزيد بن ثابت وإبراهيم بذلك ألن امرأته ليست عليها عدة  بن اخلطاب

أال ترى أهنا لو تزوجت بعد التطليقة األوىل قبل أن  .فقد بانت منه بالتطليقة األوىل وحلت للرجال
رأة فكيف يقع عليها الطالق وهي ليست بامرأته وهي ام .يتكلم بالثانية زوجا كان نكاحها جائزا

عليها الثالث التطليقات إذا كانت من الرجل يف جملس  :وكان ابن أيب ليلى يقول .غريه وبه يأخذ
وإذا شهد شاهد على رجل أنه طلق امرأته واحدة وشهد آخر أنه طلقها  .واحد على ما وصفت لك

ان ابن أيب ليلى وك .اثنتني فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول شهادهتما باطلة ألهنما قد اختلفا
قال الشافعي رمحه اهلل  .يقع عليها من ذلك تطليقة ألهنما قد اجتمعا عليها وهبذا يأخذ :يقول
وشهد آخر أنه مسعه  .أنت طالق واحدة :وإذا شهد الرجل أنه مسع رجال يقول المرأته :تعاىل

شهد أنه طلق امرأته ن :ولو شهدا فقاال .أنت طالق ثنتني فهذه شهادة خمتلفة فال جتوز :يقول هلا
قد أثبت الطالق وهو ثنتان لزمته  :قد أثبت الطالق ومل أثبت عدده وقال اآلخر :وقال أحدمها



وإذا طلق الرجل امرأته ثالثا وقد دخل هبا فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل  .واحدة ألهنما جيتمعان عليها
  .ه يأخذهلا السكىن والنفقة حىت تنقضي عدهتا وب :كان يقول يف ذلك

 مل وقد قال اهلل عز  :وقال أبو حنيفة .هلا السكىن وليس هلا النفقة :وكان ابن أيب ليلى يقول 
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وجل يف كتابه  فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن  وبلغنا عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه أنه   
وإذا طلق الرجل امرأته ثالثا وال  :ه اهلل تعاىلقال الشافعي رمح .جعل للمطلقة ثالثا السكىن والنفقة

وإذا آىل الرجل من امرأته  .حبل هبا فلها السكىن وليس هلا نفقة وهذا مكتوب يف كتاب الطالق
فحلف ال يقرهبا شهرا أو شهرين أو ثالثا مل يقم عليها بذلك إيالء وال طالق ألن ميينه كانت على أقل 

أيب عروبة عن عامر األحول عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس  حدثنا سعيد ابن .من أربعة أشهر
هو مول منها إن تركها  :رضي اهلل عنهما وهو قول أيب حنيفة وبه يأخذ وكان ابن أيب ليلى يقول

وإذا حلف الرجل ال  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أربعة أشهر بانت باإليالء واإليالء تطليقة بائنة
أشهر أو أقل مل يقم عليه حكم اإليالء ألن حكم اإليالء إمنا يكون بعد مضي األربعة  يطأ امرأته أربعة

وإذا مل يكن عليه ميني فليس عليه حكم  .األشهر فيوم يكون حكم اإليالء يكون الزوج ال ميني عليه
هر وإذا حلف الرجل ال يقرب امرأته يف هذا البيت أربعة أش .اإليالء وهذا مكتوب يف كتاب اإليالء

ليس عليه يف هذا  :فتركها أربعة أشهر فلم يقرهبا فيه وال يف غريه فإن أبا حنيفة رمحه اهلل كان يقول
أال ترى أن له أن يقرهبا يف غري ذلك البيت وال جتب عليه الكفارة وإمنا اإليالء كل ميني متنع  .إيالء

 :وكان ابن أيب يقول يف هذا .خذاجلماع أربعة أشهر ال يستطيع أن يقرهبا إال أن يكفر ميينه وبه يأ

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .هو مول إن تركها أربعة أشهر بانت باإليالء واإليالء تطليقة بائنة

وإذا حلف الرجل ال يقرب امرأته يف هذا البيت أو يف هذه الغرفة أو يف موضع يسميه فليس على هذا 
يال إىل أن يايب امرأته حبال إال لزمه احلنث فأما من حكم اإليالء إمنا حكم اإليالء على من كان ال 

أنت  :وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال .يقدر على إصابة امرأته بال حنث فال حكم لإليالء عليه



هو  :علي كظهر أمي يوما أو وقت وقتا أكثر من ذلك فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول
ىت يكفر كفارة الظهار فإذا مضى ذلك الوقت سقطت عنه مظاهر منها ال يقرهبا يف ذلك الوقت ح

هو مظاهر منها أبدا  :وكان ابن أيب ليلى يقول .الكفارة وكان له أن يقرهبا بغري كفارة وبه يأخذ
 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وإن مضى ذلك الوقت فهو مظاهر ال يقرهبا حىت يكفر كفارة الظهار

وإن مضى ذلك  .وما فأراد أن يقرهبا يف ذلك اليوم كفر كفارة الظهاروإذا ظاهر الرجل من امرأته ي
 اليوم ومل يقرهبا فيه فال كفارة للظهار عليه كما قلنا يف املسألة 
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وإذا ارتد الزوج عن  .إذا سقطت اليمني سقط حكم اليمني والظهار ميني ال طالق :يف اإليالء  
بانت منه امرأته إذا ارتد ال تكون مسلمة حتت  :رمحه اهلل كان يقول اإلسالم وكفر فإن أبا حنيفة

هي امرأته على حاهلا حىت يستتاب فإن تاب فهي  :وكان ابن أيب ليلى يقول .كافر وبه يأخذ
وإذا ارتد الرجل عن اإلسالم  :قال الشافعي رمحه اهلل .امرأته وأن أىب قتل وكان هلا مرياثها منه

فإن رجع إىل اإلسالم قبل أن تنقضي عدهتا فهما على النكاح األول وإن انقضت فنكاح امرأته موقوف 
  .عدهتا قبل رجوعه إىل اإلسالم فقد بانت منه والبينونة فسخ بال طالق

وإذا  :قال .وإن رجع إىل اإلسالم فيطبها مل يكن هذا طالقا وهذا مكتوب يف كتاب املرتد 
كان هذا والباب األول سواء يف قوهلما مجيعا غري أن أبا رجعت املرأة من أهل اإلسالم إىل الشرك 

يعرض على املرأة اإلسالم فإن أسلمت خلى سبيلها وإن أبت حبست يف السجن  :حنيفة كان يقول
إن مل  :بلغنا ذلك عن ابن عباس رضي اهلل عنهما وكان ابن أيب ليلى يقول .حىت تتوب وال تقبل
أيب حنيفة وكيف تقتل وقد هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه مث رجع إىل قول  .تتب قتلت وبه يأخذ

وإذا ارتدت  :قال الشافعي رمحه اهلل .وسلم عن قتل النساء يف احلروب من أهل الشرك فهذه مثلهم
 .املرأة عن اإلسالم فال فرق بينها وبني الرجل تستتاب فإن تابت وإال قتلت كما يانع بالرجل

واحتج بشيء رواه عن ابن  .يقتل الرجل إذا ارتد وال تقتل املرأة :فيالفنا يف هذا بعض الناس فقال



عباس ال يثبت أهل احلديث مثله وقد روي شبيه بذلك اإلسناد عن أيب بكر الاديق رضي اهلل عنه أنه 
قتل نسوة ارتددن عن اإلسالم فلم نر أن حنتج به إذا كان إسناده مما ال يثبته أهل احلديث واحتج من 

إذا هنى عن قتل  :لنيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن قتل النساء يف دار احلرب وقالخالفنا بأن ا
قيل لبعض من يقول هذا  .املشركات الاليت مل يؤمن فاملؤمنة اليت ارتدت عن اإلسالم أوىل أن ال تقتل

ت أن قد رويت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن قتل الكبري الفاين وعن قتل األجري وروي :القول
أبا بكر الاديق هنى عن قتل الرهبان أفرأيت إن ارتد شيخ فان أو أجري أتدع قتلهما أو ارتد رجل 

ومل أألن حكم القتل على الردة حكم قتل حد ال يسع الوايل  :قيل .ال :راهب أتدع قتله قال
 فكيف احتججت حبكم دار :قلت .نعم :تعطيله خمالف حلكم قتل املشركني يف دار احلرب قال

أن ندع أهل  :احلرب يف قتل املرأة ومل تره حجة يف قتل الكبري الفاين واألجري والراهب مث قلت لنا
 احلرب بعد القدرة عليهم وال نقتلهم وليس لنا أن ندع مرتدا فكيف ذهب عليك 
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كل امرأة  :ال الرجلافتراقهما يف املرأة فإن املرأة تقتل حيث يقتل الرجل يف الزنا والقتل وإذا ق  
وأي امرأة تزوجها فهي طالق واحدة  .هو كما قال :أتزوجها فهي طالق فإن أبا حنيفة كان يقول

كل امرأة أتزوجها  :ال يقع عليه الطالق ألنه عمم فقال :وكان ابن أيب ليلى يقول .وهبذا يأخذ
قال  .سواء ويقع به الطالق فإذا مسى امرأة مسماة أو مارا بعينه أو جعل ذلك إىل أجل فقوهلما فيه

أو  .إن تزوجتك فأنت طالق :وإذا قال الرجل المرأة :قال .للشافعي فيه جواب :الربيع
كل امرأة أتزوجها من  :أو قال .إذا تزوجت إىل كذا وكذا من األجل امرأة فهي طالق :قال

إذا تزوج تلك فهي  :قرية كذا وكذا فهي طالق أو من بين فالن فهي طالق فهما مجيعا كانا يقوالن
مهر بالدخول وناف مهر  .هلا مهر وناف مهر :وإن دخل هبا فإن أبا حنيفة كان يقول .طالق

هلا ناف مهر ويفرق  :وكان ابن أيب ليلى يقول .بالطالق الذي وقع عليها قبل الدخول وبه يأخذ
ل ذلك فإن أبا حنيفة وإذا قذف الرجل امرأته وقد وطئت وطئا حراما قب :بينهما يف قوهلما مجيعا قال



ولو قذفها  .عليه احلد :وكان ابن أيب ليلى يقول .ال حد عليه وال لعان وبه يأخذ :كان يقول
عليه احلد ينبغي يف  :وكان ابن أيب ليلى يقول .غري زوجها مل يكن عليه حد يف قول أيب حنيفة
املرأة وطئا حراما مما يدرأ قال الشافعي وإذا وطئت  .قول ابن أيب ليلى أن يكون مكان احلد اللعان

فإن قذفها حامال وانتفى من ولدها لوعن بينهما ألن الولد ال  :عنها احلد فيه مث قذفها زوجها سئل
 .وإن قذفها غري حامل بالوطء األول أو بزنا غريه فال حد عليه وعليه التعزير .ينفى إال بلعان

وإذا  .حمرم فال حد عليه وعليه التعزير عنيت ذلك الوطء الذي هو :وكذلك إن قذفها بأجنيب فقال
ليس هذا بطالق وإن أراد به  :ال حاجة يل فيك فإن أبا حنيفة كان يقول :قال الرجل المرأته
وكيف يكون هذا طالقا وهو مبنزلة ال أشتهيك وال أريدك  :وقال أبو حنيفة .الطالق وبه يأخذ

وإذا قال الرجل  :شافعي رمحه اهلل تعاىلقال ال .وال أهواك وال أحبك فليس يف شيء من هذا طالق
أردت طالقا  :وإن قال .مل أرد طالقا فليس بطالق :فإن قال .ال حاجة يل فيك :المرأته

فهو طالق وهي واحدة إال أن يكون أراد أكثر منها وال يكون طالقا إال أن يكون أراد به إيقاع 
طالق فال طالق حىت يوقعه بطالق ال حاجة يل فيك سأوقع عليك ال :فإن كان إمنا قال .طالق
وإذا قذف الرجل وهو عبد امرأته وهي حرة وقد أعتق ناف العبد أحد الشريكني وهو  .غري هذا

هو عبد ما بقي عليه  :يسعى لآلخر يف ناف قيمته فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول
 شيء من 
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 .وبه يأخذ .هو حر وعليه اللعان :بن أيب ليلى يقولوكان ا .السعاية وعليه حد العبد  

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وكذلك لو شهد شهادة أبطلها أبو حنيفة وأجازها ابن أيب ليلى

حد العبد واألمة حىت تكمل فيهما مجيعا احلرية ولو بقي سهم من  .وحيد العبد واألمة يف كل شيء
وكذلك ال حيد له حىت تكمل فيه احلرية وال  :اهلل عنه قال الشافعي رضي .ألف سهم فهو رقيق

ولو قذف رجل هذا العبد الذي يسعى يف ناف قيمته  .يقص له من جرح حىت يستكمل العبد احلرية



مل يكن عليه حد يف قول أيب حنيفة ألنه مبنزلة العبد وكان على قاذفه احلد يف قول ابن أيب ليلى وبه 
رجل متعمدا مل يكن عليه القاا  يف قول أيب حنيفة وبه يأخذ وهو ولو قطع هذا العبد يد  .يأخذ

مبنزلة العبد وكان عليه القاا  يف قول ابن أيب ليلى وهو مبنزلة احلر يف كل قليل أو كثري أو حد أو 
وكذلك هو يف  .شهادة أو غري ذلك وهو يف قول أيب حنيفة مبنزلة العبد ما دام عليه درهم من قيمته

لو أعتق جزء من مائة جزء أو بقي عليه جزء من مائة جزء من كتابته إن شاء اهلل  .قوهلما مجيعا
وإذا كانت أمة بني اثنني وهلا زوج عبد أعتقها أحد مولييها وقضى عليها بالسعاية لآلخر مل  .تعاىل

ل وكان هلا اخليار يف قو .يكن هلا خيار يف النكاح يف قول أيب حنيفة حىت تفرغ من السعاية وتعتق
ولو طلقت يومئذ كانت عدهتا وطالقها يف قول أيب  .ابن أيب ليلى يوم يقع العتق عليها وبه يأخذ

  .حنيفة عدة أمة وطالق أمة

ولو مل يكن هلا زوج وأرادت أن  .وكانت عدهتا وطالقها يف ابن أيب ليلى عدة حرة وطالق حرة 
مبنزلة األمة ويف  :ي يف قول أيب حنيفةفه .تتزوج مل يكن هلا ذلك حىت يأذن الذي له عليها السعاية

وإذا كانت أمة حتت عبد مل يكن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .مبنزلة احلرة .قول ابن أيب ليلى
هلا اخليار حىت تكمل فيها احلرية فيوم تكمل فيها احلرية فلها اخليار فإن طلقت وهي مل تكمل فيها 

أنت طالق  :وإذا قال الرجل المرأته .ل شيء حكم أمةاحلرية كانت عدهتا عدة أمة وحكمها يف ك
إن شاء فالن وفالن غائب ال يدرى أحي هو أو ميت أو فالن ميت قد علم بذلك فإن أبا حنيفة رمحه 

يقع عليها  :وكان ابن أيب ليلى يقول .ال يقع عليها الطالق وهبذا يأخذ :اهلل تعاىل كان يقول
وإذا  :يها الطالق ومل يشأ فالن قال الشافعي رمحه اهلل تعاىلوكيف يقع عل :الطالق قال أبو حنيفة
أو مات فالن بعد ما قال ذلك  .أنت طالق إن شاء فالن وفالن ميت قبل ذلك :قال الرجل المرأته

  .وقبل أن يشاء فال تكون طالقا أبدا هبذا الطالق

 ه فإذا مات قبل أن يشاء إذ لو كان فالن حاضرا حيا ومل يشأ مل تطلق وإمنا يتم الطالق مبشيئت 
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وإذا قذف الرجل امرأته وقامت هلا البينة وهو  .علمنا أنه ال يشاء أبدا ومل يشأ قبل فتطلق مبشيئته  
ال يالعن ويضرب  :وكان ابن أيب ليلى يقول .يالعن وبه يأخذ :جيحد فإن أبا حنيفة كان يقول

ليس  :فإن أبا حنيفة كان يقول .طلقها :فقال له مواله وإذا تزوج العبد بغري إذن مواله .احلد
  .هذا بإقرار بالنكاح إمنا أمره بأن يفارقها فكيف يكون هذا إقرارا بالنكاح وبه يأخذ

وإذا تزوج العبد بغري إذن  :قال الشافعي رمحه اهلل .وكان ابن أيب ليلى يقول هذا إقرار بالنكاح 
إن أجازه  :ذا بإقرار بالنكاح من مواله يف قول من يقولطلقها فليس ه :مواله فقال له مواله
فلو أجازه له املوىل مل جيز ألن أصل ما نذهب إليه أن كل  :وأما يف قولنا .مواله فالنكاح جيوز

عقدة نكاح وقعت واجلماع ال حيل أن يكون فيها أو ألحد فسيها فهي فاسدة ال جنيزها إال أن جتدد 
ا فإن مل جيزها كانت مفسوخة دخل عليه أن جييز أن ينكح الرجل املرأة ومن أجازها بإجازة أحد بعده

وإذا طلق  .على أنه باخليار وعلى أهنا باخليار واخليار ال جيوز عنده يف النكاح كما جيوز يف البيوع
 :الرجل امرأته تطليقة بائنة فأراد أن يتزوج يف عدهتا خامسة فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

قال الشافعي رمحه اهلل  .هو جائز وبه يأخذ :وكان ابن أيب ليلى يقول . أجيز ذلك وأكرهه لهال
وكان  .وإذا فارق الرجل امرأته خبلع أو فسخ نكاح كان له أن ينكح أربعا وهي يف العدة :تعاىل

ال رجعة له له إن كان ال جيد طوال حلرة وخاف العنت على نفسه أن ينكح أمة مسلمة ألن املفارقة اليت 
وإذا طلق الرجل امرأة ثالثا وهو مريض فإن أبا حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان  .عليها غري زوجة

هلا  :وكان ابن أيب ليلى يقول .إن مات بعد انقضاء العدة فال مرياث هلا منه وبه يأخذ :يقول
ه ثالثا أو تطليقة مل يكن وإذا طلق الرجل امرأت :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .املرياث ما مل تتزوج

إىل أن هلا منه  :بقي له عليها غريها وهو مريض مث مات بعد انقضاء عدهتا فإن عامة أصحابنا يذهبون
ال يكون هلا املرياث  :وقد خالفنا يف هذا بعض الناس بأقاويل فقال أحدهم .املرياث ما مل تتزوج

هي ترثه ما مل تنقض العدة ورواه عن  :هوقال غري .يف عدة وال يف غري عدة وهذا قول ابن الزبري
 :وقال غريه .عمر بإسناد ال يثبت مثله عند أهل العلم باحلديث وهو مكتوب يف كتاب الطالق

 .ال ترث مبتوتة يف عدة كانت أو غري عدة :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ترثه وإن تزوجت

 على أهنا ال ترث وأمجع املسلمون أنه إذا ابن الزبري وعبد الرمحن طلق امرأته إن شاء اهلل :وهو قول
 طلقها ثالثا مث آىل منها مل يكن موليا وإن تظاهر مل يكن متظاهرا وإذا قذفها مل يكن له أن 
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فلما أمجعوا مجيعا أهنا خارجة من معاين األزواج مل  .يالعنها ويربأ من احلد وإن ماتت مل يرثها  
جل امرأته يف صحته ثالثا فجحد ذلك الزوج وادعته عليه املرأة مث مات الرجل وإذا طلق الر .ترثه

وكان  .ال مرياث هلا وبه يأخذ :بعد أن استحلفه القاضي فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه كان يقول
قال الشافعي رمحه اهلل  .هلا املرياث إال أن تقر بعد موته أنه كان طلقها ثالثا :ابن أيب ليلى يقول

وإذا ادعت املرأة على زوجها أنه طلقها ثالثا البتة فأحلفه القاضي بعد إنكاره وردها عليه مث  :تعاىل
مات مل حيل هلا أن ترث منه شيئا إن كانت تعلم أهنا صادقة وال يف احلكم حبال ألهنا تقر أهنا غري 

خال الرجل بامرأته وإذا  .فإن كانت تعلم أهنا كاذبة حل هلا فيما بينها وبني اهلل أن ترثه .زوجة
هلا  :وهي حائض أو وهي مريضة مث طلقها قبل أن يدخل هبا فإن أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل كان يقول

 :وإذا قال الرجل المرأته .هلا املهر كامال :وكان ابن أيب ليلى يقول .ناف املهر وبه يأخذ

دة مث تزوج امرأة أخرى مث إن ضممت إليك امرأة فأنت طالق واحدة فطلقها فبانت منه وانقضت الع
ال يقع عليها الطالق من قبل أنه مل  :تزوج تلك املرأة اليت حلف عليها فإن أبا حنيفة كان يقول

قال الشافعي رمحه اهلل  .يقع عليها الطالق :وكان ابن أيب ليلى يقول .يضمها إليها وبه يأخذ
الق ثالثا فطلقها وانقضت عدهتا مث إن ضممت إليك امرأة فأنت ط :وإذا قال الرجل المرأته :تعاىل

وهو مل يضم إليها امرأة إمنا ضمها هي إىل  .نكح غريها مث نكحها بعد نكاحا جديدا فال طالق عليها
إن تزوجت فالنة فهي طالق فتزوجها على مهر مسمى ودخل هبا فإن أبا  :وإذا قال الرجل .امرأة

 .ة بائنة وعليها العدة وهلا مهر ونافهي طالق واحد :حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول

هلا ناف مهر  :وكان ابن أيب ليلى يقول .ناف من ذلك بالطالق ومهر بالدخول وبه يأخذ
أن رجال آىل من امرأته فقدم بعد أربعة  :ومن حجته يف ذلك .بالطالق وليس هلا بالدخول شيء

صداقا مستقبال ومل يبلغنا أنه جعل يف  أشهر فدخل بامرأته مث أتى ابن مسعود فأمره أن خيطبها وأصدقها
قد وقع الطالق قبل اجلماع فوجب هلا ناف املهر  :ذلك الوطء صداقا ومن حجة أيب حنيفة أنه قال



كل  :وقال أبو حنيفة .ولو مل أجعل عليه املهر جعلت عليه احلد .وجامعها بشبهة فعليه املهر
ا درأت احلد وجب الاداق وإذا مل أجعل الاداق مجاع يدرأ فيه احلد ففيه صداق ال بد من الاداق إذ

فيه هلا مهر  :حدثين حمدث عن محاد عن إبراهيم أنه قال :قال أبو يوسف .فال بد من احلد
 وإذا قال الرجل المرأته إن  .وناف مهر مثل قول أيب حنيفة
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ال يقع  :وابن أيب ليلى قاال دخلت الدار فأنت طالق إن شاء اهلل فدخلت الدار فإن أبا حنيفة  
إن دخلت الدار فإن أبا حنيفة رضي اهلل عنه  :أنت طالق إن شاء اهلل ومل يقل :ولو قال .الطالق
  .أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم .وقال هذا واألول سواء وبه يأخذ .ال يقع الطالق :قال

لك بن أيب سليمان عن عطاء بن أيب وأخربنا عبد امل .ال يقع الطالق وال العتاق :أنه قال يف ذلك 
أنت  :وإذا قال الرجل المرأته :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ال يقع الطالق :رباح أنه قال

وإذا طلق الرجل امرأته واحدة فانقضت عدهتا فتزوجت  .طالق إن شاء اهلل تعاىل فال طالق وال عتاق
 .هي على الطالق كله وبه يأخذ :نيفة قالزوجا ودخل هبا مث طلقها مث تزوجها األول فإن أبا ح

قال الشافعي وإذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتني  .هي على ما بقي :وقال ابن أيب ليلى
فانقضت عدهتا ونكحت زوجا غريه مث أصاهبا مث طلقها أو مات عنها فانقضت عدهتا فنكحت الزوج 

 .ثاين الثالث وال يهدم الواحدة وال الثنتنياألول فهي عنده على ما بقي من الطالق يهدم الزوج ال

وقولنا هذا قول عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه وعدد من كبار أصحاب النيب صلى اهلل عليه 
إذا هدم الزوج ثالثا هدم واحدة واثنتني واحتج  :وسلم وقد خالفنا يف بعض هذا بعض الناس فقال
من أين زعمتم أن الزوج يهدم الثالث وال  :لنا فقالبقول ابن عمر وابن عباس رضي اهلل عنهم وسأ

وما هو  :قال .زعمناه باألمر الذي ال ينبغي ألحد أن يدفعه :قلنا .يهدم ما هو أقل منها
حرمها اهلل بعد الثالث حىت تنكح زوجا غريه وبني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن اهلل عز  :قلنا

عد الثالث إصابة الزوج وكانت حمرمة قبل الزوج ال حتل حبال إال وجل أن النكاح الذي أحلها اهلل به ب



بالزوج فكان للزوج حكم هدم الثالث هلذا املعىن وكانت يف الواحدة والثنتني حالال فلم يكن للزوج 
هاهنا حكم فزعمنا أنه يهدم حيث كانت ال حتل له إال به وكان حكمه قائما وال يهدم ال حكم له 

وكان أصل املعقول أن أحدا ال حيل له بفعل غريه شيء فلما أحل اهلل له  .ريهوحيث كانت حالال بغ
بفعل غريه أحللنا له حيث أحل اهلل له ومل جيز أن نقيس عليه ما خالفه لو كان األصل للمعقول فيه وقد 

  .رجع إىل هذا القول حممد بن احلسن بعد ما كان يقول بقول أيب حنيفة واهلل أعلم

  

 ID ' '   دل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل في
 ترد واقتار 

  

  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  

  

   

 

 2664 :صفحة 

 

   

 باب احلدود  

وإذا أقيم احلد على البكر وجلد مائة جلدة فإن أبا حنيفة رمحه اهلل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
كفى  :ال أنفيه من قبل أنه بلغنا عن علي بن أيب طالب أنه هنى عن ذلك وقال :كان يقول تعاىل

ينفى سنة إىل بلد غري البلد الذي فجر به وروي ذلك  :بالنفي فتنة وبه يأخذ وكان ابن أيب ليلى يقول
 قال الشافعي وينفى .عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعن أيب بكر وعلي رضي اهلل عنهما

الزانيان البكران من موضعهما الذي زنيا به إىل بلد غريه بعد ضرب مائة وقد نفى النيب صلى اهلل عليه 
وسلم الزاين ونفى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهلل تعاىل عنهم وقد خالف هذا بعض الناس 

رضي اهلل عنه  وإذا زىن املشركان ومها ثيبان فإن أبا حنيفة .وهذا مكتوب يف كتاب احلدود حبججه
  .ليس على واحد منهما الرجم :قال



عليهما الرجم ويروى ذلك عن نافع عن ابن عمر رضي اهلل تعاىل عنهما  :وكان ابن أيب ليلى يقول 
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه رجم يهوديا ويهودية وبه يأخذ أبو يوسف قال أبو حنيفة ال 

  .عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبه يأخذتقام احلدود يف املساجد وروي ذلك 

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .نقيم احلدود يف املساجد وقد فعل ذلك :وكان ابن أيب ليلى يقول 

وإذا حتاكم إلينا أهل الكتاب ورضوا أن حنكم بينهم فترافعوا يف الزنا وأقروا به رمجنا الثيب وضربنا 
رجم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يهوديني زنيا وهو معىن كتاب اهلل وقد  .البكر مائة ونفيناه سنة

وإن حكمت فاحكم بينهم   :فإن اهلل عز وجل يقول لنبيه صلى اهلل عليه وسلم .تبارك وتعاىل
وأن احكم بينهم مبا أنزل اهلل  وال جيوز أن حيكم بينهم يف شيء من الدنيا إال   :بالقسط  وقال

وال تقام احلدود يف  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .كم اهلل واحد ال خيتلفحبكم املسلمني ألن ح
  .وإذا وطىء الرجل مل حيد وبه يأخذ وعليه املهر .املساجد

 :قال .أوطئتها :وأنا أمسع أقر عندي رجل أنه وطىء جارية أمه فقال له :وقال ابن أيب ليلى 

وطئتها  :قال له الرابعة .نعم :ها قالأوطئت :فقال له .نعم :أوطئتها قال :نعم فقال له
فأمرت به فجلد احلد وأمرت اجللواز فأخذه بيده فأخرجه من باب  :قال ابن أيب ليلى .نعم :قال

ظننتها حتل يل أحلف  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل وإذا أصاب الرجل جارية أمه وقال .اجلسر نفيا
قد علمت أهنا حرام علي  :فإن قال .د وأغرم املهرما وطئها إال وهو يراها حالال مث درىء عند احل

  .قبل الوطء مث وطئتها حد وال يقبل هذا إال ممن أمكن فيه أنه جيهل مثل هذا
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أفعلت وال نوجب عليه  :ليس ينبغي للحاكم أن يقول له :فأما من أهل الفقه فال قال أبو حنيفة  
وطئت جارية أمي يف أربعة مواطن مل يكن عليه  :ولو قال .واحداحلد بإقرار أربع مرات يف مقام 

  .حد ألن الوطء قد يكون حالال وحراما فلم يقر هذا بالزنا واهلل أعلم

  



 اختالف علي وعبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهما  

  

 أبواب الوضوء والغسل والتيمم  

ربنا ابن علية عن شعبة عن عمرو بن مرة أخ :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع بن سليمان قال 
 :اغتسل كل يوم إن شئت فقال :سأل رجل عليا رضي اهلل عنه عن الغسل فقال :عن زاذان قال

يوم اجلمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر وهم ال يرون شيئا من  :ال الغسل الذي هو الغسل قال
أخربنا هشيم عن خالد عن أيب إسحاق أن  :لأخربنا الشافعي قا :أخربنا الربيع قال .هذا واجبا

يف التيمم ضربة للوجه وضربة للكفني هكذا يقولون ضربة للوجه وضربة  :عليا رضي اهلل عنه قال
  .لليدين إىل املرفقني

  

 باب الوضوء  

توضأ علي رضي اهلل  :قال الشافعي أخربنا ابن عيينة عن أيب السوداء عن ابن عبد خري عن أبيه قال 
لوال أين رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ميسح ظهر قدميه  :ىل عنه فغسل ظهر قدميه وقالتعا

رأيت عليا رضي اهلل عنه بال مث  :لظننت أن باطنهما أحق أبو معاوية عن األعمش عن أيب ظبيان قال
زيد  توضأ ومسح على النعلني مث دخل املسجد فيلع نعليه وصلى ابن مهدي عن سفيان عن حبيب عن

بن وهب أنه رأى عليا رضي اهلل عنه فعل ذلك ابن مهدي عن سفيان عن الزبري بن عدي عن أكتل بن 
حممد بن عبيد عن حممد بن أيب إمساعيل عن معقل  .سويد بن غفلة أن عليا رضي اهلل عنه فعل ذلك

نعلمه يقول  ولسنا وال إياهم وال أحد :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .اخلثعمي أن عليا فعل ذلك
خالد بن عبد اهلل الواسطي عن عطاء بن السائب عن أيب البيتري عن علي رضي اهلل  .هبذا من املفتني

  .ولسنا وال إياهم نقول هبذا :تنزح حىت تغلبهم قال :عنه يف الفأرة تقع يف البئر فتموت قال

املاء قلتني مل حيمل جنسا   إذا كان  :أما حنن فنقول مبا روينا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
عمرو بن اهليثم عن شعبة عن أيب إسحاق  .ينزح منها عشرون أو ثالثون دلوا :وأما هم فيقولون

 يا رسول اهلل بأيب أنت  :قلت :عن ناجية بن كعب عن علي رضي اهلل عنه قال
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اذهب فواره    :كا قالإنه مات مشر :فقلت .اذهب فواره    :وأمي إن أيب قد مات قال  
هم يزعمون أنه ليس على من مس  .اذهب فاغتسل  وهم ال يقولون هبذا  :فواريته مث أتيته قال

عمرو بن اهليثم عن األعمش عن إبراهيم بن أيب عبيدة عن عبد اهلل  .ميتا مشركا غسل وال وضوء
اهلل مثله وهم خيالفون  القبلة من اللمس وفيها الوضوء عن شعبة عن خمارق عن طارق عن عبد :قال

 .ال وضوء من القبلة وحنن نأخذ بأن يف القبلة الوضوء وقال ذلك ابن عمر وغريه :هذا فيقولون

قال الشافعي ولسنا  .املاء من املاء :وعن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد اهلل أنه قال
الغسل وهذا القول كان يف أول إذا مس اخلتان اخلتان فقد وجب  :وال إياهم نقول هبذا نقول

اجلنب  :قال الشافعي أخربنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق عن عبد اهلل قال .اإلسالم مث نسخ
  .ال نعلم أحدا يقول به :وليسوا يقولون هبذا ويقولون .ال يتيمم

عوف األعرايب وحنن نروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه أمر اجلنب أن يتيمم ورواه ابن علية عن  
عن أيب رجاء عن عمران بن حاني عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه أمر رجال أصابته جنابة أن يتيمم 

مسعت ابن  :قال الشافعي أخربنا سفيان عن أيب إسحاق عن احلرث بن األزمع قال .ويالي
 :يقولون .اإذا غسل اجلنب رأسه باخلطمي فال يعيد له غسال وليسوا يقولون هبذ :مسعود يقول

فأما غسل رأسه باملاء بعد  .ليس اخلطمي بطهور وإن خالطه املاء الطهور إمنا الطهور املاء حمضا
  .اخلطمي أو قبله فأما اخلطمي فال يطهر وحده

  

 ID ' '   وهذا إن صح ال  .صمت مخسة وأنه فايح :ونقل أبو حيان أنه يقال
 يعارض قول سيبويه 

  

 قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب  والزخمشري ألهنما إمنا  

  

 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   

  



 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فايحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   

  

 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عافور فإن  :ح هذا إن ثبتأفا  

  

  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  

  

 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيينا ابو حممد الدمياطي  

  

 ايح وورد يف بعض الطرق املتقدمة مع ثبوت األيام هو احملفوظ الف (ستة)ثبوت اهلاء يف   

  

 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  

  

 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فايح  
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 أبواب الاالة  

أخربنا سعيد بن سامل عن سفيان الثوري عن عبد اهلل بن حممد بن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
  :عقيل عن ابن احلنفية أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه أخربه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

ال حيرم بالاالة إال  :مفتاح الاالة الوضوء وحترميها التكبري وحتليلها التسليم  وهبذا نقول حنن
ال  :حيرم هبا بغري التكبري بالتسبيح ورجع صاحباه إىل قولنا وقولنا :صاحبهم وقال .التكبري

فمن عمل عمال مما يفسد الاالة فيما بني أن يكرب إىل أن يسلم فقد  .تنقضي الاالة إال بالتسليم
قال الشافعي أخربنا ابن علية عن شعبة  .ال فيما بني أن يكرب إىل أن جيلس قدر التشهد .أفسدها



إذا وجد أحدكم يف صالته  :إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهلل تعاىل عنه قال عن أيب
يف بطنه رزا أو قيئا أو رعافا فلينارف فليتوضأ فإن تكلم استقبل الاالة وإن مل يتكلم احتسب مبا 

 .ينارف من الرز وإن انارف من الرعاف فاالته تامة :يقولون .صلى وليسوا يقولون هبذا

وإن كانوا يثبتون هذه الرواية فيلزمهم أن يقولوا يف الرز  .يف بعض قوله ويوافقونه يف بعضه وخيالفونه
قال  .ما يقولون يف الرعاف ألنه مل خيالفه يف الرز غريه من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم علمته

لي رضي كان ع :حدثنا أبو ظبيان قال :أخربنا هشيم عن حاني قال :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
نعم  :الاالة الاالة فإذا قام الناس قال :اهلل عنه خيرج إلينا وحنن ننظر إىل تباشري الاباح فيقول

أخربنا  :فإذا طلع الفجر صلى ركعتني مث أقيمت الاالة قال الشافعي رمحه اهلل .ساعة الوتر هذه
عنه وهو معسكر بدير أتيت عليا رضي اهلل  :ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن حيان بن احلرث قال

وأنا أريده فدنوت  :إين أريد الاوم فقال :ادن فكل فقلت :أيب موسى فوجدته يطعم فقال
وهذان خربان عن علي رضي اهلل عنه كالمها  .يا ابن التياح أقم الاالة    :فأكلت فلما فرغ قال

 .ر أشد اإلسفاريسفر بالفج :وهم خيالفونه فيقولون .يثبت أنه كان يغلس بأقاى غاية التغليس

قال  .وحنن نقول بالتغليس به وهو يوافق ما روينا من حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم يف التغليس
أخربنا هشيم وغريه عن أيب حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي اهلل عنه  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

  .من أمسعه املنادي :قالومن جار املسجد  :ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد  قيل  :قال

جيب ملن ال عذر له أن ال يتيلف عن املسجد فإن صلى فاالته جتزي عنه إال أنه  :وحنن وهم نقول 
 أخربنا وكيع عن األعمش عن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .قد ترك موضع الفضل
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ل من احلجامة  ولسنا وال إياهم نقول عمرو بن مرة عن زاذان  أن عليا رضي اهلل عنه كان يغتس  
قال الشافعي أخربنا شريك عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد أن رجال من اخلوارج قال  .هبذا

  :ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك  اآلية فقال علي رضي اهلل عنه  :لعلي رضي اهلل عنه



من فعل هذا يريد  :وهو راكع وهم يقولونفاصرب إن وعد اهلل حق وال يستيفنك الذين ال يوقنون  
قال الشافعي أخربنا ابن علية عن شعبة عن أيب إسحاق عن عاصم بن  .به اجلواب فاالته فاسدة

اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك   :إذا ركعت فقلت :ضمرة عن علي رضي اهلل عنه قال
سد الاالة وهم وهذا عندهم كالم يف .فقد مت ركوعك .أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت  

وهذا عندي كالم حسن وقد روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم شبيه به وحنن نأمر  .يكرهون هذا
قال الشافعي أخربنا ابن علية عن خالد احلذاء عن عبد اهلل بن احلرث عن  .بالقول به وهم يكرهونه

لهم اغفر يل وارمحين ال  :احلرث اهلمداين عن علي رضي اهلل تعاىل عنه كان يقول بني السجدتني
وهم يكرهون هذا وال  .واهدين واجربين  وزاد ابن علية عن شعبة عن أيب إسحاق ونسي إسناده

أن عليا رضي اهلل عنه كان يسلم  :قال الشافعي أخربنا هشيم عن مغرية عن أيب رزين .يقولون به
ية عن شعبة عن األعمش عن عن ميينه وعن مشاله سالم عليكم سالم عليكم قال الشافعي أخربنا ابن عل

ورمحة اهلل   :وليسوا يأخذون به ويزيدون فيه .أيب رزين عن علي رضي اهلل عنه مثله سواء
وبركاته  قال الشافعي أخربنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عبد اهلل بن معقل أن عليا 

هشيم عن رجل عن  .آمني :لنارضي اهلل عنه قنت يف املغرب يدعو على قوم بأمسائهم وأشياعهم فق
اللهم العن فالنا بادئا وفالنا    :أن عليا رضي اهلل عنه قنت هبم فدعا على قوم يقول :ابن معقل

وحنن ال  .وهم يفسدون صالة من دعا لرجل بامسه أو دعا على رجل فسماه بامسه .حىت عد نفرا
زيد بن احلباب عن سفيان عن  .وسلم نفسد هبذا صالته ألنه يشبه ما روينا عن النيب صلى اهلل عليه
أمتمت  :إين صليت ومل أقرأ قال :أيب إسحاق عن احلرث عن علي رضي اهلل عنه أن رجال قال

متت صالتك وهم ال يقولون هبذا ويزعمون أن عليه إعادة  :نعم قال :الركوع والسجود قال
فيما أدركت مع اإلمام   اقرأ  :الاالة هشيم عن مناور عن احلسن عن علي رضي اهلل تعاىل عنه

 .إمنا يقرأ فيما يقضي لنفسه فأما وهو وراء اإلمام فال قراءة عليه :وهم ال يقولون هبذا يقولون

 وحنن 
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هشيم ويزيد عن  .نقول كل صالة صليت خلف اإلمام واإلمام يقرأ قراءة ال يسمع فيها قرأ فيها  
يعيد  :رضي اهلل تعاىل عنه يف إمام صلى بغري وضوء قال حجاج عن أيب إسحاق عن احلرث عن علي

وهذا موافق للسنة وما روينا عن عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وابن عمر رضي  .وال يعيدون
أخربنا مالك عن إمساعيل بن أيب حكيم عن عطاء  :اهلل تعاىل عنهم قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل عنه

 عليه وسلم كرب يف صالة من الالوات مث أشار إليهم مث رجع وعلى بن يسار أن رسول اهلل صلى اهلل
عن أسامة بن زيد عن عبد اهلل بن يزيد موىل األسود  :قال الشافعي أخربنا وكيع .جلده أثر املاء

بن سفيان عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حنوه قال 
اد بن سلمة عن زياد األعلم عن احلسن عن أيب بكرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم الشافعي أخربنا مح

حنوه قال الشافعي أخربنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سريين عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حنوه 
إين كنت جنبا فنسيت قال الشافعي أخربنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن عاصم بن  :وقال

إذا أحدث يف صالة بعد السجدة فقد متت صالته ولسنا  :ن علي رضي اهلل تعاىل عنه قالضمرة ع
انقضاء الاالة بالتسليم للحديث الذي رويناه عن رسول اهلل  :أما حنن فنقول .وال إياهم نقول هبذا
  .صلى اهلل عليه وسلم

جيلس مقدار التشهد  كل حدث يفسد الاالة إال حدثا كان بعد التشهد أو أن :وأما هم فيقولون 
قال الشافعي أخربنا هشيم عن أصحابه عن أيب إسحاق عن أيب اخلليل عن علي  .فال يفسد الاالة
ال إله إال أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر يل فإنه   :كان إذا افتتح الاالة قال :رضي اهلل عنه

ا أنا من املشركني إن ال يغفر الذنوب إال أنت وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا وم
وقد  .صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا من املسلمني  

روينا من حديثنا عن علي رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يقول هذا الكالم إذا 
 :ات واألرض أخربنا الربيع قالوجهت وجهي للذي فطر السمو :افتتح الاالة وهبذا ابتدأ يقول

أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد اهلل بن  :أخربنا الشافعي قال
الفضيل عن األعرج عن عبيد اهلل بن أيب رافع عن علي رضي اهلل تعاىل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل 



إن سبحانك اللهم وحبمدك كالم  :عليه وسلم مثله وهم خيالفونه وال يقولون منه حبرف يقولون
 أخربنا الربيع 
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أخربنا الشافعي عن وكيع عن األعمش عن أيب إسحاق عن احلرث عن علي رضي اهلل تعاىل  :قال  
وقد روي عن علي رضي اهلل عنه  .بسم اهلل وباهلل  وليسوا يقولون هبذا  :عنه كان إذا تشهد قال
أخربنا ابن مهدي عن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .نهفيه كالم كثري هم يكرهو

 .سفيان عن السدي عن عبد خري أن عليا رضي اهلل عنه قرأ يف الابح ب  سبح اسم ربك األعلى  

  .سبحان ريب األعلى وهم يكرهون هذا وحنن نستحبه :فقال

أخربنا الشافعي  :لربيع قالأخربنا ا .وروي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيء يشبهه 
كره الاالة يف جلود  .أخربنا هشيم عن مناور عن احلسن عن علي رضي اهلل عنه :قال

ال بأس بالاالة يف جلود الثعالب إذا  :ولسنا وال إياهم نقول هبذا بل نقول حنن وإياهم .الثعالب
يوب عن سعيد بن جبري أخربنا ابن علية عن أ :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .دبغت

تغتسل لكل صالة  ولسنا وال إياهم نقول هبذا وال أحد   :عن علي رضي اهلل عنه يف املستحاضة
أخربنا ابن مهدي عن سفيان عن مناور عن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .علمته

ال   :وسلم قال هالل عن وهب بن األجدع عن علي رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه
تالوا بعد العار إال أن تالوا والشمس مرتفعة  ولسنا وال إياهم وال أحد علمناه يقول هبذا بل نكره 
مجيعا الاالة بعد العار والابح نافلة ابن مهدي عن سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم عن علي رضي 

ة ركعتني إال العار والابح كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يالي دبر كل صال :اهلل عنه قال
أخربنا ابن مهدي عن شعبة  :أخربنا الشافعي قال :وهذا خيالف احلديث األول أخربنا الربيع قال
كنا مع علي رضي اهلل تعاىل عنه يف سفر فالى العار مث  :عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال

كان علي يروي عن رسول اهلل دخل فسطاطه فالى ركعتني وهذه األحاديث خيالف بعضها بعضا إذا 



صلى اهلل عليه وسلم أنه كان ال يالي بعد العار وال الابح فال يشبه هذا أن يكون صلى ركعتني بعد 
  .العار وهو يروي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان ال ياليهما

  

 ID ' '    ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها
 بوت التاء مع ث

  

 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   

  

  .احلديث  

  

 يتربان بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
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 باب اجلمعة والعيدين  

 :أخربنا ابن مهدي عن سفيان عن أيب إسحق قال :أخربنا الشافعي قال :الربيع قالأخربنا  

ال  :نقول .رأيت عليا رضي اهلل عنه خيطب ناف النهار يوم اجلمعة ولسنا وال إياهم نقول هبذا
أخربنا الشافعي  :خيطب إال بعد زوال الشمس وكذلك روينا عن عمر وعن غريه أخرب الربيع قال

رأيت عليا  :محيد بن عبد الرمحن الرؤاسي عن احلسن بن صاحل عن أيب إسحق قالأخربنا  :قال
جيلس  :نقول .رضي اهلل عنه خيطب يوم اجلمعة مث مل جيلس حىت فرغ ولسنا وال إياهم نقول هبذا

جيلس على املنرب قبل اخلطبة وكذلك فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :اإلمام بني اخلطبتني ونقول
أخربنا شريك عن العباس بن ذريح عن  :أخربنا الشافعي قال :ة بعده أخربنا الربيع قالواألئم

أمتوا ولسنا وال  :احلرث بن ثور أن عليا رضي اهلل عنه صلى اجلمعة ركعتني مث التفت إىل القوم فقال



ولست أعرف وجه هذا إال أن يكون يرى أن اجلمعة عليه هو ركعتان  .إياهم وال أحد يقول هبذا
فإن كان هذا مذهبه فليس يقول هبذا أحد من الناس قال  .ألنه خيطب وعليهم أربع ألهنم ال خيطبون

أخربنا ابن مهدي عن سفيان عن أيب حاني عن أيب عبد الرمحن أن  :أخربنا الشافعي قال :الربيع
 من كان منكم ماليا بعد اجلمعة فليال بعدها ست ركعات ولسنا وال :عليا رضي اهلل عنه قال

أخربنا أبو  :أخربنا الشافعي قال :يالي أربعا أخربنا الربيع قال :إياهم نقول هبذا أما حنن فنقول
معاوية عن األعمش عن منهال عن عباد بن عبد اهلل أن عليا كان خيطب على منرب من آجر فجاء 

ه احلمراء غلبتنا عليك هذ :األشعث وقد امتأل املسجد وأخذوا جمالسهم فجعل يتيطى حىت دنا وقال
ما بال هذه الضياطرة يتيلف أحدهم مث ذكر كالما وهم يكرهون لإلمام أن يتكلم يف  :فقال علي

وقد تكلم األشعث ومل ينهه علي رضي اهلل عنه  .خطبته ويكرهون أن يتكلم أحد واإلمام خيطب
فيها رسول يبتدىء اخلطبة ولسنا نرى بأسا بالكالم يف اخلطبة تكلم  :وتكلم علي وأحسبهم يقولون

أخربنا الشافعي  :اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعمر وعثمان رضي اهلل تعاىل عنهما أخربنا الربيع قال
أخربنا ابن مهدي عن شعبة عن حممد بن النعمان عن أيب قيس األودي عن هذيل أن عليا رضي  :قال

 :أخربنا الربيع قالاهلل عنه أمر رجال أن يالي بضعفة الناس يوم العيد أربع ركعات يف املسجد 

أخربنا أبو أمحد عن سفيان عن أيب قيس األودي عن هذيل عن علي مثله أخربنا  :أخربنا الشافعي
 أخربنا ابن علية عن ليث عن  :أخربنا الشافعي قال :الربيع قال
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 :د أربع ركعاتصلوا يوم العيد يف املسج :احلكم عن حنش بن املعتمر أن عليا رضي اهلل عنه قال  

أخربنا ابن مهدي عن  :أخربنا الشافعي قال :ركعتان للسنة وركعتان لليروج أخربنا الربيع قال
سفيان عن أيب إسحق أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه أمر رجال أن يالي بضعفة الناس يوم العيد يف 

الاالة مع  :يقولون .املسجد ركعتني وهذان حديثان خمتلفان ولسنا وال إياهم نقول بواحد منهما
 .اإلمام وال مجاعة إال حيث هو فإن صلى قوم مجاعة يف موضع فليست باالة العيد وال قضاء منها



إذا صالها أحد صالها وقرأ وفعل كما  :وحنن نقول .وهي كنافلة لو تطوع هبا رجل يف مجاعة
أخربنا  :اءة أخربنا الربيع قاليفعل اإلمام فيكرب يف األوىل سبعا قبل القراءة ويف اآلخرة مخسا قبل القر

 :أخربنا أبو بكر بن عياش عن أيب إسحق عن علي رضي اهلل تعاىل عنه يف الفطر :الشافعي قال

  .مخس وليسوا يأخذون هبذا :إحدى عشرة تكبرية ويف األضحى

  

 باب الوتر والقنوت واآليات  

مللك بن أيب سليمان عن عبد أخرب هشيم عن عبد ا :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
الرحيم عن زاذان أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه كان يوتر بثالث يقرأ يف كل ركعة بتسع سور من 

ب  قل يا أيها الكافرون  ويف  :ب  سبح اسم ربك األعلى  والثانية :املفال وهم يقولون يقرأ
يقرأ فيها ب  قل هو اهلل أحد  و  قل  :لالثالثة يقرأ بفاحتة الكتاب و  قل هو اهلل أحد  وأما حنن فنقو

أعوذ برب الفلق  و  قل أعوذ برب الناس  يفال بني كل ركعتني والركعة بالتسليم أخربنا الربيع 
أخربنا هشيم عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي أن عليا  :أخربنا الشافعي قال :قال

يقنت قبل الركوع فإن  :وهم ال يأخذون هبذا يقولونرضي اهلل عنه كان يقنت يف الوتر بعد الركوع 
 :أخربنا الشافعي قال :مل يقنت قبل الركوع مل يقنت بعده وعليه سجدتا السهو أخربنا الربيع قال

أخربنا هشيم عن عطاء عن أيب عبد الرمحن أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه كان يقنت يف صالة الابح قبل 
أخربنا هشيم عن معقل أن عليا رضي اهلل عنه  :ربنا الشافعي قالأخ :الركوع أخربنا الربيع قال

قنت يف صالة الابح وهم ال يرون القنوت يف الابح وحنن نراه للسنة الثابتة عن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم أنه قنت يف الابح أخربنا بذلك سفيان عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة رضي اهلل تعاىل 

اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن   : صلى اهلل عليه وسلم قنت يف الابح فقالعنه أن رسول اهلل
 هشام وعياش بن 
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أخربنا الربيع  .من أوتر أول الليل صلى مثىن مثىن حىت يابح :أيب ربيعة  وذكر احلديث ونقول  
 :ي عن حطان بن عبد اهلل قالأخربنا ابن علية عن أيب هرون الغنو :أخربنا الشافعي قال :قال

الوتر ثالثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر مث إن استيقظ فشاء أن   :قال علي رضي اهلل عنه
يشفعها بركعة يالي ركعتني ركعتني حىت يابح مث يوتر فعل وإن شاء صلى ركعتني ركعتني حىت 

إذا أوتر صلى  :جل وتره ويقولونوهم يكرهون أن ينقض الر .يابح وإن شاء أوتر آخر الليل  
أخربنا يزيد بن هرون عن محاد عن عاصم عن  :أخربنا الشافعي قال :مثىن مثىن أخربنا الربيع قال

أين السائل عن الوتر نعم ساعة  :أيب عبد الرمحن أن عليا رضي اهلل عنه خرج حني ثوب املؤذن فقال
ليست  :فس  وهم ال يأخذون هبذا ويقولونوالليل إذا عسعس والابح إذا تن  :الوتر هذه مث قرأ

أخربنا عباد عن عاصم األحول  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .هذه من ساعات الوتر
عن قزعة عن علي رضي اهلل تعاىل عنه أنه صلى يف زلزلة ست ركعات يف أربع سجدات مخس ركعات 

ال يالي يف شيء من  :هبذا نقول ولسنا نقول .وسجدتني يف ركعة وركعة وسجدتني يف ركعة
اآليات إال يف كسوف الشمس والقمر ولو ثبت هذا احلديث عندنا عن علي رضي اهلل تعاىل عنه لقلنا 

أخربنا  .يالي ركعتني يف الزلزلة يف كل ركعة ركعة :به وهم يثبتونه وال يأخذون به ويقولون
عن احلسن أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه أخربنا هشيم عن يونس  :أخربنا الشافعي قال :الربيع قال

صلى يف كسوف الشمس مخس ركعات وأربع سجدات ولسنا وال إياهم نقول هبذا أما حنن فنقول 
أربع ركعات وأربع سجدات أخربنا بذلك مالك  :بالذي روينا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ى يف كسوف الشمس ركعتني عن حيىي عن عمرة عن عائشة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم صل
أخربنا مالك عن هشام  :أخربنا الشافعي قال :وسجدتني يف كل ركعة ركعتني أخربنا الربيع قال

أخربنا مالك عن زيد بن أسلم  :أخربنا الشافعي قال :عن أبيه عن عائشة مبثله أخربنا الربيع قال
يالي ركعتني كما  :له وقالوا همعن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مبث

يالي سائر الالوات وال يركع يف كل ركعة ركعتني فيالفوا سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
  .وخالفوا ما رووه عن علي رضي اهلل تعاىل عنه

  

 ID ' '   انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا.  



  

 ا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة هذا كله يف األيام والليايل أما إذ  
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 اجلنائز  

أخربنا حممد بن يزيد عن إمساعيل عن الشعيب عن عبد اهلل  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
ا الشافعي أخربن :صلى علي على سهل بن حنيف فكرب عليه ستا أخربنا الربيع قال :ابن معقل قال

أخربنا أبو معاوية عن األعمش عن ابن أيب زياد عن عبد اهلل بن معقل أن عليا رضي اهلل تعاىل  :قال
 .إنه بدري وهذا خالف احلديث األول :عنه كرب على سهل بن حنيف مخسا مث التفت إلينا وقال

لثابت عن النيب صلى اهلل التكبري عندنا وعندهم على اجلنائز أربع وذلك ا .ولسنا وال إياهم نأخذ هبذا
أخربنا أبو معاوية عن األعمش عن عمري بن  :أخربنا الشافعي قال :عليه وسلم أخربنا الربيع قال

 :سعيد أن عليا رضي اهلل عنه كرب على ابن املكفف أربعا وهذا خالف احلديثني قبله أخربنا الربيع قال

عن قرظة أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه أمره أخربنا هشيم عن أشعث عن الشعيب  :أخربنا الشافعي قال
 .ال يالى على قرب :أن يالي على قرب سهل بن حنيف وهم ال يأخذون هبذا وال يقولون به يقولون

وأما حنن فنأخذ به ألنه موافق ما روينا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه صلى على قرب أخرب 
مالك وسفيان عن الزهري عن أيب أمامة بن سهل أن أخربنا  :أخربنا الشافعي قال :الربيع قال

أخربنا  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى على قرب امرأة
هشيم عن عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت وكان أكرب من زيد بن ثابت 

  . تعاىل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى على قربالشيباين عن الشعيب عن ابن عباس رضي اهلل

أخربنا هشيم عن شعبة عن عاصم عن زر عن علي رضي  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
عزائم السجود  امل تنزيل  و  حم تنزيل  و  النجم  و  اقرأ بسم ربك الذي خلق   :اهلل تعاىل عنه قال



أخربنا  :عدد سجود مثل هذه أخربنا الربيع قال :هبذا نقول يف القرآنولسنا وال إياهم نقول 
أخربنا هشيم عن أيب عبد اهلل اجلعفي عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي رضي اهلل  :الشافعي قال
وهذا قول العامة قبلنا يروى عن عمر  :كان يسجد يف احلج سجدتني وهبذا نقول :تعاىل عنه قال

  .وهم ينكرون السجدة اآلخرة يف احلج وابن عمر وابن عباس

 :أخربنا الشافعي قال :وهذا احلديث عن علي رضي اهلل تعاىل عنه خيالفونه أخربنا الربيع قال 

 أخربنا ابن مهدي عن سفيان عن حممد بن قيس عن أيب موسى أن عليا رضي اهلل تعاىل 
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ال بأس بسجدة الشكر ونستحبها ويروى عن النيب  :عنه ملا أيت بامليدج خر ساجدا وحنن نقول  
صلى اهلل عليه وسلم أنه سجدها وعن أيب بكر وعمر رضي اهلل تعاىل عنهما وهم ينكروهنا ويكرهوهنا 

  .ال بأس بالسجدة هلل تبارك وتعاىل يف الشكر :وحنن نقول

  

 الايام  

عن سفيان عن أيب إسحق عن عبيد بن أخربنا ابن مهدي  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
ما يريد إىل خلوف فمها ولسنا وال  :عمرو أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه هنى عن القبلة للاائم فقال

أخربنا  :أخربنا الشافعي قال :ال بأمر بقبلة الاائم أخربنا الربيع قال :نقول .إياهم نقول هبذا
أنه صلى  :لسفر عن علي رضي اهلل تعاىل عنهابن مهدي عن سفيان وغريه عن إمساعيل عن أيب ا

هذا حني يبني اخليط األبيض من اخليط األسود ولسنا وال إياهم وال أحد علمناه يقول  :الابح مث قال
  .هبذا إمنا السحور قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر حرم الطعام والشراب على الاائم  

  

 أبواب الزكاة  

أخربنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن  :الشافعي قال أخربنا :أخربنا الربيع قال 
 .كان يزكي أمواهلم وهم أيتام يف حجره وهبذا نأخذ :ابن أيب رافع أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه



 :وهم خيالفونه فيقولون .وهو موافق ملا روينا عن عمر وابن عمر وعائشة يف زكاة أموال اليتامى

أخربنا ابن مهدي عن سفيان  :أخربنا الشافعي قال :زكاة أخربنا الربيع قال ليس على مال اليتيم
يف مخس وعشرون من اإلبل   :عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهلل عنه أنه قال

  .مخس من الغنم  ولسنا وال إياهم وال أحد علمناه نأخذ هبذا

وسلم أن يف مخس وعشرين بنت خماض فإن مل والثابت عندنا من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه  
أخربنا عباد بن حممد  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .تكن بنت خماض فابن لبون ذكر

عن حممد بن يزيد عن سفيان ابن حسني عن الزهري عن سامل عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ن بنت خماض فابن لبون ذكر  وكان فإن مل تك :يف مخس وعشرين بنت خماض  :وسلم كتب

أخربنا أبو كامل وغريه عن محاد  :أخربنا الشافعي قال :عمر يأمر عماله بذلك أخربنا الربيع قال
هذه فريضة اهلل وسنة  :أعطاين أيب كتابا كتبه له أبو بكر فقال :بن سلمة عن مثامة عن أنس قال

 اض فإن مل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف مخس وعشرين بنت خم
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أخربنا شريك عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة  :أخربنا الشافعي قال .تكن فابن لبون ذكر  
إذا زادت اإلبل على عشرين و مائة ففي كل مخسني حقة ويف  :عن علي رضي اهلل تعاىل عنه قال

نا عمرو ابن اهليثم وغريه عن أخرب :أخربنا الشافعي قال :كل أربعني بنت لبون أخربنا الربيع قال
شعبة عن أيب إسحاق عن عاصم عن علي رضي اهلل تعاىل عنه مثله وهبذا نقول وهو موافق للسنة أخربنا 

أخربنا عباد وحممد بن يزيد عن سفيان بن حسني عن الزهري  :أخربنا الشافعي قال :الربيع قال
فإذا زادت على عشرين ومائة ففي   :عن سامل عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كتب

  .كل مخسني حقة ويف كل أربعني ابنة لبون  

أخربنا أبو كامل عن محاد بن سلمة عن مثامة عن أنس عن أيب زكريا أنه كتب  :أخربنا الشافعي قال 
إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بالفرائض  :له السنة فذكر هذا وهم ال يأخذون هبذا يقولون



وكان يف كل مخس شاة إىل أن يبلغ هبا مخسني ومائة مث يف كل مخسني حقة وهذا قول متناقض ال أوهلا 
أثر وال قياس فييالفون ما رووا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأيب بكر وعمر والثابت عن علي 

أخربنا  :أخربنا الربيع قال .عندهم إىل قول إبراهيم وشيء يغلط به عن علي رضي اهلل تعاىل عنه
أخربنا أبو معاوية عن األعمش عن عبد الرمحن بن زياد عن عبد اهلل بن احلرث أن  :الشافعي قال

عثمان أهديت له حجل وهو حمرم فأكل القوم إال عليا فإنه كره ذلك ولسنا وال إياهم نقول هبذا أما 
حلم الايد وهم  أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمرهم أن يأكلوا :حنن فنقول حبديث أيب قتادة

 :أخربنا بذلك مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب قتادة أخربنا الربيع قال ..حرم

أخربنا سفيان عن صاحل بن كيسان عن أيب حممد عن أيب قتادة حنوه أخربنا  :أخربنا الشافعي قال
رضي اهلل تعاىل  أخربنا هشيم عن مناور عن احلسن عن علي :أخربنا الشافعي قال :الربيع قال

فإن  :فإن أربعت منهن ناقة قال :يضرب بقدرهن نوقا قيل له :عنه فيمن أصاب بيض نعام قال
يغرم مثنه أخربنا الربيع  :من البيض ما يكون مارقا ولسنا وال إياهم وال أحد علمناه نأخذ هبذا نقول

سن عن علي فيمن جيعل أخربنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن احل :أخربنا الشافعي قال :قال
ميشي فإن عجز ركب وأهدى بدنة وهم يقولون ميشي إن أحب وكان مطيقا وإال  :عليه املشي قال

ليس ألحد أن يركب وهو يستطيع أن ميشي حبال وإن عجز ركب  :ركب وأهدى شاة وحنن نقول
 قال  .وأهدى فإن صح مشى الذي ركب وركب الذي مشى حىت أتى به كما نذر
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أخربنا الشافعي  :أخربنا الربيع قال .عليه كفارة ميني :وقد قال الشافعي غري هذا قال :الربيع  
  :أخربنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهلل بن سلمة عن على يف هذه اآلية :قال

نا أن حيرم من أحب إلي :أن حيرم الرجل من دويرة أهله وهم يقولون :وأمتوا احلج والعمرة هلل  قال
أخربنا شعبة عن أيب إسحاق عن عاصم بن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .امليقات

أخربنا  :أخربنا الشافعي قال :ضمرة عن علي مثله هبذا نقول وهو موافق للسنة أخربنا الربيع قال



كبش أخربنا الشافعي  يف الضبع :ابن علية عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن علي رضي اهلل تعاىل عنه
أخربنا ابن أبان عن سفيان عن مساك عن عكرمة أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه قضى يف الضبع  :قال

بكبش وهبذا نقول وهو يوافق ما ذكرنا عن عمر وعن غريه من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه 
  .ون فيها شيئا مؤقتاوسلم وأما هم فيقولون يغرم قيمتها يف الوضع الذي أصاهبا فيه ال جيعل

أخربنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
بن سويد بن مقرن أنه وجد يف كتاب أبيه عن علي رضي اهلل تعاىل عنه أن ال نكاح إال بويل فإذا بلغ 

عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه احلقائق النص فالعابة أحق وهبذا نقول ألنه يوافق ما روينا 
 .أميا امرأة مل ينكحها الوالة فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له    :قال

أخربنا بذلك الزجني عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي 
خذت صداق مثلها جاز النكاح وإن كان غري إذا كان الزواج كفوا وأ :اهلل تعاىل عنها وهم يقولون

أخربنا وكيع عن سفيان عن مساك بن حرب عن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .ويل
حنش أن رجال تزوج امرأة فزىن هبا قبل أن يدخل هبا فرفع إىل علي ففرق بينهما وجلده احلد وأعطاها 

 :أخربنا الشافعي قال :قول هبذا أخربنا الربيع قالناف الاداق ولسنا وال إياهم وال أحد علمناه ي

أخربنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعيب عن علي رضي اهلل تعاىل عنه يف رجل تزوج امرأة هبا 
إذا مل يدخل هبا فرق بينهما فإن كان دخل هبا فهي امرأته إن شاء  :جنون أو جذام أو بر  قال
  .طلقها وإن شاء أمسك

 :أخربنا الربيع قال .امرأته على كل حال إن شاء طلق وإن شاء أمسك هي :وهم يقولون 

يف  :أخربنا هشيم عن مطرف عن الشعيب عن علي رضي اهلل تعاىل عنه :أخربنا الشافعي قال
 هو أحق هبا ما مل خيرجها من دار اهلجرة ولسنا وال إياهم وال  :الناراين تسلم امرأته قال
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أخربنا سفيان عن عطاء بن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .ه يقول هبذاأحد علمنا  
السائب عن عبد خري عن علي رضي اهلل تعاىل عنه يف الرجل يتزوج املرأة مث ميوت ومل يدخل هبا ومل 

إال أن يثبت حديث  .وهبذا نقول .يفرض هلا صداقا أن هلا املرياث وعليهما العدة وال صداق هلا
  .وع وقد رويناه عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت رضي اهلل عنهمبر

أخربنا  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .هلا صداق نسائها :وهم خيالفونه ويقولون 
حيىي بن عباد عن محاد بن سلمة عن بديل عن ميسرة عن أيب الوضي أن أخوين تزوجا أختني فأهديت 

أخي زوجها فأصاهبا فقضى علي رضي اهلل تعاىل عنه على كل واحد منهما كل واحدة منهما إىل 
ال يرجع بالاداق وبه يقول  :صداق وجعله يرجع به على الذي غره وهم خيالفونه ويقولون

أخربنا ابن علية عن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .ال يرجع بالاداق :الشافعي
 :األسدي عن زاذان عن علي رضي اهلل تعاىل عنه يقول يف اخليارجرير بن حازم عن عيسى عن عاصم 

إن  :إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق هبا ولسنا وال إياهم نقول هبذا القول أما حنن فنقول
خرينا رسول اهلل صلى اهلل  :اختارت زوجها فال شيء ويروى عن عائشة رضي اهلل تعاىل عنها قالت

أخربنا هشيم  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .ذلك طالقا عليه وسلم فاخترناه فلم يعد
ثالثا  :عن مناور عن احلكم عن إبراهيم أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه قال يف اخللية والربية واحلرام

إن نوى الطالق فهو ما نوى من الطالق إن  :أما حنن فنقول .ثالثا ولسنا وال إياهم نقول هبذا
إن نوى واحدة  :حدة وإن أراد اثنتني فاثنتني وميلك الرجعة وأما هم فيقولونكانت واحدة فوا

أخربنا ابن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .فواحدة وإن نوى اثنتني فال يكون اثنتني
 .علية عن داود عن الشعيب عن علي رضي اهلل تعاىل عنه يف احلرام ثالث ولسنا وال إياهم نقول هبذا

أخربنا حممد بن يزيد وحممد بن عبيد وغريمها عن إمساعيل  :أخربنا الشافعي قال :ا الربيع قالأخربن
 .أشهد أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه جعل البتة ثالثا :عن الشعيب عن رياش بن عدي الطائي قال

  .ولسنا وال إياهم نقول هبذا

يان بن عيينة عن الشيباين عن الشعيب أخربنا هشيم وسف :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
أخربنا الشافعي  :أخربنا الربيع قال .عن عمرو بن سلمة أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه وقف املوىل



أخربنا هشيم عن الشيباين عن بكري بن األخنس عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أن عليا  :قال
  :أخربنا الشافعي قال :يع قالأخربنا الرب .رضي اهلل تعاىل عنه وقف املوىل
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وهو موافق ملا  .أخربنا سفيان عن ليث عن جماهد عن مروان شهد عليا رضي اهلل عنه وقف املوىل  
روينا عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب رسول اهلل صلى 

ال يوقف إذا مضت أربعة أشهر  :الفونه ويقولونوهم خي .أهنن وقفوا املوىل :اهلل عليه وسلم
أخربنا حممد ابن عبيد عن إمساعيل عن الشعيب أن عليا رضي اهلل  :أخربنا الشافعي قال .بانت منه

أخربنا ابن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .عنه كان يؤجل املتوىف عنها ال ينظر هبا
نقل علي رضي اهلل تعاىل عنه أم كلثوم بعد قتل عمر  :لمهدي عن سفيان عن فراس عن الشعيب قا

أن رسول اهلل صلى اهلل  :نقول حبديث فريعة ابنة مالك .ولسنا وال إياهم نقول هبذا .بسبع ليال
وحنن نقول هبذا وهم يف املتوىف عنها  .عليه وسلم أمرها أن متكث يف بيتها حىت يبلغ الكتاب أجله

 :أخربنا الربيع قال .رضي اهلل عنه أنه نقل ابنته يف عدهتا من عمرواملبتوتة وهم يروون عن علي 

أخربنا هشيم عن أشعث عن احلكم عن أيب صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي  :أخربنا الشافعي قال
 :أخربنا الربيع قال .العدة من يوم ميوت أو يطلق وهبذا نقول ويقولون بقولنا :رضي اهلل عنه قال

أخربنا هشيم عمن مسع احلكم حيدث عن أيب صادق عن ربيعة بن ناجذ عن  :أخربنا الشافعي قال
وليسوا يقولون هبذا  .احلامل املتوىف عنها هلا النفقة من مجيع املال :علي رضي اهلل تعاىل عنه قال

أخربنا أبو  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .وينكرون هذا القول فيقولون ما نقول هبذا
احلامل املتوىف عنها زوجها تعتد  :ن األعمش عن أيب الضحى عن علي رضي اهلل عنه قالمعاوية ع

أخربنا مالك عن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .بآخر األجلني وليسوا يقولون هبذا
سألت ابن عباس وأبا هريرة عن املتوىف عنها زوجها وهي  :عبد ربه بن سعيد عن أيب سلمة قال

قال أبو  .إذا ولدت فقد حلت :وقال أبو هريرة .آخر األجلني :ال ابن عباسحامل فق



ولدت سبيعة األسلمية بعد وفاة زوجها  :فدخلت على أم سلمة فسألتها عن ذلك فقالت :سلمة
مل  :أحدمها شاب واآلخر شيخ فيطبت إىل الشاب فقال الكهل :بناف شهر فيطبها رجالن

اء أهلها أن يؤثروه هبا فجاءت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حتلل وكان أهلها غيبا فرجا إذا ج
فبهذا نقول وهم يقولون بقولنا فيه وينكرون ما روي  .قد حللت فانكحي من شئت    :فقال

وعن صاحل بن مسلم عن الشعيب أن عليا رضي اهلل عنه قال يف اليت  .عن علي رضي اهلل عنه وخيالفونه
 بقي من عدهتا من األول تتم ما  :تتزوج يف عدهتا قال
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 :وهم يقولون .وتستأنف من اآلخر عدة جديدة وكذلك نقول وهو موافق ملا روينا عن عمر  

أخربنا  :عليها عدة واحدة وينكرون ما روي عن علي رضي اهلل عنه وخيالفونه أخربنا الربيع قال
أن  :د عن إمساعيل عن الشعيب عن شريحأخربنا هشيم وأبو معاوية وحممد بن يزي :الشافعي قال

قل  :رجال طلق امرأته فذكرت أهنا قد حاضت يف شهر ثالث حيض فقال علي رضي اهلل عنه لشريح
وقالون  .قالون :إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون صدقت فقال له علي :فيها فقال

ال تنقضي العدة يف أقل من أربعة  :بالرومية أصبت وهم ال يأخذون هبذا وخيالفونه أما بعضهم فيقول
قول الشافعي أقل ما تنقضي العدة فيمن حتيض ثالثة وثالثون يوما ألن  :قال الربيع .ومخسني يوما

أقل ما تنقضي منه تسعة  :وقال بعضهم .أقل احليض يوم وليلة وأقل الطهر مخس عشرة ليلة
ألنه موافق ما روي عن النيب صلى اهلل  وثالثون يوما وأما حنن فنقول مبا روي عن علي رضي اهلل عنه

إنه ال تنقضي عدهتا يف أقل من  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عليه وسلم أنه مل جيعل للحيض وقتا
أخربنا مالك عن هشام بن عروة  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .ثالثة وثالثني يوما

ت فاطمة بنت أيب حبيش لرسول اهلل صلى اهلل عليه قال :عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها قالت
إمنا ذلك عرق وليست   :إين ال أطهر أفأدع الاالة فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :وسلم

فلم يوقت  .باحليضة فإذا أقبلت احليضة فاتركي الاالة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي  



إذا أقبلت وإذا  :يضة فيقول كذا وكذا يوما ولكنه قالالنيب صلى اهلل عليه وسلم هلا وقتا يف احل
هو   :وروي عن سليمان التيمي عن أيب عمرو الشيباين عن ابن مسعود يف العزل قال .أدبرت

وروي عن عمرو بن اهليثم عن شعبة عن  .ال يرون بالعزل بأسا .الوأد اخلفي  ولسنا نقول هبذا
 .لعزل وليسوا يأخذون هبذا وال يرون بالعزل بأساعاصم عن زر عن علي رضي اهلل عنه أنه كره ا

أخربنا  .وحنن نروي عن عدد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه سئل عنه فلم يذكر عنه هنيا
 :أخربنا سفيان عن عمرو عن عطاء بن أيب رباح عن جابر قال :أخربنا الشافعي قال :الربيع قال

أخربنا يزيد بن هارون عن  :أخربنا الشافعي قال :ع قالأخربنا الربي .كنا نعزل والقرآن ينزل
اكتموا الابيان النكاح  :األشعث عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهلل عنه قال

ال طالق لاغري حىت يبلغ وال جنيز  :فإن كل طالق جائز إال طالق املعتوه ولسنا نأخذ هبذا ونقول
 ئم ويروى عن محاد بن سلمة عن محيد عن طالق املعتوه وال املربسم وال النا
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طالق املكره  :ال طالق ملكره وهم خيالفون هذا ويقولون :احلسن أن عليا رضي اهلل عنه قال  
جائز ومحاد عنا قتادة عن خالس أن رجال طلق امرأته فأشهد على طالقها وراجعها وأشهد على 

عدهتا فرفع ذلك إىل علي رضي اهلل عنه ففرق بينهما ومل رجعتها واستكتم الشاهدين حىت انقضت 
 :أخربنا الربيع قال .جيعل له عليها رجعة وعزر الشاهدين وهم خيالفون هذا وجيعلون الرجعة ثابتة

أخربنا هشيم عن داود عن مساك عن أيب عطية األسدي أنه تزوج امرأة أخيه  :أخربنا الشافعي قال
 ال أقرهبا حىت تفطمه فسأل عليا رضي اهلل عنه عن ذلك فقال واهلل :وهي ترضع ابن أخيه فقال

إن كنت إمنا تريد اإلصالح لك والبن أخيك فال إيالء عليك وإمنا اإليالء ما كان يف الغضب  :علي
  .واهلل وأعلم

 :أخربنا سفيان عن إمساعيل عن قيس بن أيب حازم قال :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 

كنا نغزو مع النيب صلى اهلل عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن   :ن مسعود يقولمسعت اب



خنتاي فنهانا عن ذلك مث رخص لنا أن ننكح املرأة إىل أجل بالشيء  وليسوا يأخذون هبذا وخيالفون ما 
 :أخربنا سفيان عن الزهري قال :أخربنا الشافعي قال :روي عن عبد اهلل أخربنا الربيع قال

  :ين حسن وعبد اهلل ابنا حممد بن علي عن أبيهما عن علي رضي اهلل عنه أنه قال البن عباسحدث

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن نكاح املتعة وحلوم احلمر األهلية زمن خيرب  أخربنا الربيع 
بن علي  أخربنا مالك عن ابن شهاب عن عبد اهلل واحلسن ابين حممد :أخربنا الشافعي قال :قال

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  هنى عن متعة النساء يوم خيرب   :عن أبيهما عن علي رضي اهلل عنه
أخربين الربيع بن سربة  :أخربنا سفيان عن الزهري قال :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال

أخربنا الربيع  .ل الشافعيعن أبيه  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن نكاح املتعة  وهبذا يقو
بيع األمة طالقها وهم  :أخربنا مغرية عن إبراهيم عن عبد اهلل قال :أخربنا الشافعي قال :قال

إذا قلت قال عبد اهلل فقد حدثين غري واحد  :يثبتون مرسل إبراهيم عن عبد اهلل ويروون عنه أنه قال
وهكذا  .ال يكون بيع األمة طالقها :وهم ال يقولون بقول عبد اهلل هذا ويقولون .من أصحابه

نقول وحنتج حبديث بريرة أن عائشة رضي اهلل عنها اشترهتا وهلا زوج مث أعتقتها فجعل هلا النيب صلى 
اهلل عليه وسلم اخليار ولو كان بيعها طالقها مل يكن للييار معىن وكانت قد بانت من زوجها بالشراء 

 أخربنا بذلك سفيان  .ما مل يريا بيع األمة طالقهاوروينا عن عثمان وعبد الرمحن بن عوف أهن
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اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخرب أن  :عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف  
أخربنا عمرو بن اهليثم عن شعبة عن  :أخربنا الشافعي قال :هلا زوجا فردها أخربنا الربيع قال

ال   :جلعد عن أبيه عن ابن مسعود يف الرجل يزين بامرأة مث يتزوجها قالاحلكم عن سامل بن أيب ا
 .يزاالن زانيني  ولسنا وال إياهم نقول هبذا مها آمثان حني زنيا ومايبان احلالل حني تناكحا غري زانيني

أخربنا شريك عن أيب  :أخربنا الشافعي قال :وقد قال عمر وابن عباس حنو هذا أخربنا الربيع قال
استلحقي   :إذا قال الرجل المرأته : عن حيىي بن وثاب عن مسروق عن عبد اهلل قالحاني



وهم  .بأهلك أو وهبها ألهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق هبا  وهبذا نقول إذا أراد الطالق
عبد اهلل بن موسى عن أبن أيب ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن  .خيالفونه ويزعمون أهنا تطليقة بائنة

ال يكون طالق بائن إال خلع أو إيالء  وهم خيالفونه يف عامة الطالق   :مة عن عبد اهلل قالعلق
وروي عن رسول اهلل  .وأما حنن فنجعل الطالق كله ميلك الرجعة إال طالق اخللع .فيجعلونه بائنا

أخربنا  :صلى اهلل عليه وسلم وعن عمر يف البتة  أهنا واحدة ميلك فيها الرجعة  أخربنا الربيع قال
أخربنا عمي حممد بن علي عن عبد اهلل بن علي بن السائب عن نافع بن عجري عن  :الشافعي قال

واهلل ما  :ما أردت  فقال  :ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فيان عن عمرو بن أخربنا س :أخربنا الشافعي قال :أردت إال واحدة فردها إليه أخربنا الربيع قال
أمسك عليك   :قال يل عمر وطلقت امرأيت البتة :دينار  عن حممد بن عباد عن املطلب قال

امرأتك فإن الواحدة تبت  وروي عن زيد بن ثابت يف التمليك وطلقت نفسها  واحدة ميلك الرجعة  
 .عن الشعيب أخربنا هشيم عن إمساعيل بن أيب خالد :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال

إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق هبا  وهكذا نقول   :ومغرية عن إبراهيم عن عبد اهلل يف اخليار
  .حنن

أخربنا حفص عن  :أخربنا الشافعي قال :وهم خيالفون ويرون الطالق فيه بائنا أخربنا الربيع قال 
أبو  .خيالفونه فيفرقون بينهماوهم  .األعمش عن إبراهيم يف اختاري وأمرك بيدك سواء وهبذا نقول

لو أن األمر الذي بيدك  :معاوية ويعلى عن األعمش عن إبراهيم عن مسروق أن امرأة قالت لزوجها
قد جعلت األمر إليك فطلقت نفسها ثالثا فسأل عمر عبد اهلل عن ذلك  :بيدي طلقت نفسي فقال

إذا جعل األمر  :نقولوأنا أرى ذلك وهبذا  :فقال عمر .هي واحدة وهو أحق هبا :فقال
  .مل أرد إال واحدة فالقول قوله وهي تطليقة ميلك الرجعة :مث قال .إليها
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أخربنا  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .وهم خيالفون هذا فيجعلوهنا واحدة بائنة  
بح للقوم شاة وأزوجه أول من يذ :هشيم عن سيار أيب احلكم وأيب حيان عن الشعيب أن رجال قال

بنت تولد يل فذبح هلم رجل من القوم فأجاز عبد اهلل النكاح ولسنا وال إياههم وال أحد من الناس 
أخربنا  :أخربنا الربيع قال .علمته يقول هبذا جيعلون للذابح أجر مثله وال يكون هذا نكاحا

يكره أن يطأ الرجل   :قال أخربنا هشيم عن مناور عن إبراهيم عن ابن مسعود :الشافعي قال
ال بأس أن يطأها قبل  :ويقولون .امرأته إذا فجرت أو يطأها وهي مشركة  وهم ال يقولون هبذا

أخربنا هشيم عن ابن أيب ليلى عن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .الفجور وبعده
 .املال  ولسنا وال أحد يقول هبذا هلا النفقة من مجيع  :الشعيب عن عبد اهلل يف احلامل املتوىف عنها

  .إذا مات امليت وجب املرياث ألهله واهلل أعلم

  

  .ما جاء يف البيوع 

قال علي  :أخربنا إمساعيل عن الشعيب عن عبيدة قال :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
أهنا عتيقة فقضى به عمر استشارين عمر يف بيع أمهات األوالد فرأيت أنا وهو   :رضي اهلل تعاىل عنه

ال تباع  :حياته وعثمان بعده فلما وليت رأيت أهنا رقيق  ولسنا وال إياهم نقول هبذا نقول بقول عمر
أخربنا ابن مهدي عن سفيان عن نسري بن ذعلوق عن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال

  :ب فيها فاختاما إىل عمر فقالعمرو بن راشد األشجعي أن رجال باع جنيبة واشترط ثنياها فرغ

فإذا بلغت أقاى مثنها فأعطوه  .اذهبا هبا إىل السوق  :اذهبا إىل علي رضي اهلل عنه  فقال علي
فيالفوا عليا وال نعلم له خمالفا  .حساب ثنياها من مثنها  وليسوا يقولون هبذا وهو عندهم بيع فاسد

يثبتون هذه الرواية عن علي رضي اهلل عنه فإن يف هذا من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وهم 
 :أخربنا الربيع قال .هذا فاسد :يثبتوها فيلزمهم أن يقولوا به ألنه ليس له دافع عندهم وحنن نقول

أن عليا رضي اهلل عنه قضى   :أخربنا ابن علية عن عثمان البيت عن احلسن :أخربنا الشافعي قال
إن إستحق رد البائع الثمن الذي قبض ومل يكن عليه أن  :باخلال   وليسوا يقولون هبذا يقولون

خيلاها بثمن وال غري ذلك وليسوا يروون خالف هذا عن أحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم 



 :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .فيلزمهم إذا ثبتوا هذا يف أصل قوهلم أن يقولوا به

  :خلراساين عن عبد اهلل بن ضمرة عن علي رضي اهلل تعاىل عنه قالأخربنا محاد بن سلمة عن عطاء ا
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وحنن ال نرى  .كسب احلجام من السحت  وليسوا يأخذون هبذا وال يرون بكسب احلجام بأسا   
بذلك بأسا ونروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه أعطى احلجام أجره لو كان سحتا مل يعطه إياه 

أخربنا هشيم وحفص وغريمها عن احلجاج عن ابن عمرو  :أخربنا الشافعي قال :الربيع قال أخربنا
بن حريث عن أبيه أنه باع عليا رضي اهلل عنه درعا منسوجة بالذهب بأربعة آالف درهم إىل العطاء  

فعي أخربنا الشا :وليسوا يقولون هبذا هذا عندهم بيع مفسوخ ألنه إىل غري أجل أخربنا الربيع قال
أخربنا محاد بن سلمة عن قتادة عن خالس بن عمر وعن علي رضي اهلل عنه فيمن اشترى ما  :قال

إن صاحبه إذا جاء باخليار إن أحب أخذه بالثمن  :هو جائز  وهم يقولون  :أحرز العدو قال
أخربنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .أخذه
نقول  .ال بأس بالدرهم بالدرمهني  ولسنا وال إياهم نقول هبذا  :تيمي عن أبيه عن عبد اهلل قالال

أنه هنى عن الفضة بالفضة إال مثال مبثل  :باألحاديث اليت رويت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ه وسلم فنهوه وعن الذهب بالذهب إال مثال مبثل وقد كان عبد اهلل لقي أصحاب النيب صلى اهلل علي

أخربنا  :أخربنا الشافعي قال :ما أرى به بأسا وما أنا بفاعله أخربنا الربيع قال :فلما رجع قال
من ابتاع ماراة فهو باخليار إن شاء  :هشيم عن سليمان التيمي عن أيب عثمان عن ابن مسعود قال

حلبها فليس له  وهم يزعمون أنه إذا .وهبذا مضت السنة .ردها وصاعا من طعام وهكذا نقول
أخربنا أبو معاوية عن  :قال .أخربنا الشافعي :أخربنا الربيع قال .ردها ألنه قد أخذ منها شيئا

تعتق من نايب ولدها  ولسنا وال   :األعمش عن زيد بن وهب عن عبد اهلل أنه قال يف أم الولد
 :هتن ويقولون مجيعاأنه أعتق أمهات األوالد إذا مات سادا :إياهم نقول هبذا نقول حبديث عمر

أخربنا ابن علية عن محاد عن إبراهيم  :أخربنا الشافعي قال :تعتق من رأس املال أخربنا الربيع قال



ال يرون بأسا ببيعها  .عن علقمة عن عبد اهلل  أنه كره شراء املااحف وبيعها  وليسوا يقولون هبذا
أخربنا  :أخربنا الربيع قال .عهاومن الناس من ال يرى بشرائها بأسا وحنن نكره بي .وشرائها

ال حيل أكل الثوم إال مطبوخا  وليسوا   :أخربنا وكيع أن عليا رضي اهلل عنه قال :الشافعي قال
  .ما يقول هبذا أحد :يقولون هبذا بل ينكرونه ويقولونه

من أكل من هذه الشجرة فال يقربن مساجدنا   :ويروى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 
  .ؤذينا بريح الثوم  وهذا الذي نأخذ بهي
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 باب الديات  

أخربنا ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
ثلث  :اخلطأ شبه العمد باخلشبة واحلجر الضيم  :عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهلل عنه قال

ويف اخلطأ مخس وعشرون بنت  .وثلث ما بني ثنية إىل بازل عامها كلها خلفة حقاق وثلث جذاع
وحنن نروي عن  .خماض ومخس وعشرون حقة ومخس وعشرون جذعة ومخس وعشرون بنت لبون

وروي عن عمر أنه  .أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها :النيب صلى اهلل عليه وسلم يف شبه العمد
وهم يقولون خبالف هذا وبقولون  :ذعة وأربعني خلفة  وهبذا نقولقضى به  ثالثني حقة وثالثني ج
 .هذا عمد فيه القود ويعيبون مذهب صاحبهم بأنه يقول هو خطأ :يف احلجر الضيم واخلشبة

أخربنا الطنافسي عن عبد اهلل بن حبيب بن أيب ثابت عن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال
د علي رضي اهلل عنه فأتاه ثالثة فشهدوا على اثنني أهنما غرقا كنت عن :الشعيب عن مسروق قال

صبيا وشهد االثنان على الثالثة أهنم غرقوه فقضى علي رضي اهلل عنه  على الثالثة خبمسي الدية وقضى 
أن يدعي  :يقولون لويل الدم .على االثنني بثالثة أمخاس الدية  ولسنا وال أحد علمناه يقول هبذا

أخربنا جرير عن مغرية عن الشعيب  :أخربنا الشافعي قال :فتني أخربنا الربيع قالعلى إحدى الطائ



إن أراد أولياء املرأة أن يقتاوا مل يكن ذلك هلم   :عن علي رضي اهلل عنه يف الرجل يقتل املرأة قال
وينكرون  .بينهما القاا  يف النفس :يقولون .حىت يعطوا ناف الدية  وليسوا يقولون هبذا

أخربنا  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .ما نعلم أحدا يقوله :قول ويقولونهذا ال
يزيد بن هرون عن هشام عن احلسن أن عليا رضي اهلل عنه قضى بالدية اثين عشر ألفا  وهم يقولون 

أخربنا ابن أيب زائدة عن جمالد عن  :أخربنا الشافعي قال :الدية عشرة آالف  أخربنا الربيع قال
الشعيب عن علي رضي اهلل تعاىل عنه  أنه قضى يف القاماة والقارصة والواقاة جارية ركبت جارية 
فقرصتها جارية فقمات فوقات احملمولة فاندق عنقها فجعلها أثالثا  وليسوا يقولون هبذا وينكرون 

ى ما يقول هذا أحد ويزعمون أن ليس على املوقوصة شيء وأن ديتها عل :ويقولون .احلكم به
أخربنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .العاقلة

حذار وقال  :أن غالمني كانا يلعبان بقلة فقال أحدمها :قتادة عن خالس عن علي رضي اهلل عنه
 فأصابت ثنيته فكسرهتا فرفع إىل علي  .حذار :اآلخر
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أخربنا  :أخربنا الربيع قال .وهم يضمنون هذا وخيالفون ما رووا فيه .فلم يضمنهرضي اهلل عنه   
إذا أمر الرجل عبده أن يقتل   :أخربنا محاد عن قتادة عن خالس عن علي قال :الشافعي قال

أخربنا  :رجال فإمنا هو كسيفه أو سوطه يقتل املوىل وحيبس العبد يف السجن  أخربنا الربيع قال
قلت لعلي رضي اهلل عنه  :أخربنا سفيان عن مطرف عن الشعيب عن أيب جحيفة قال :الشافعي قال

ال إال أن يؤيت اهلل عبدا  :قال .هل عندكم من النيب صلى اهلل عليه وسلم غري ما يف أيدي الناس
العقل وفكاك األسري وأن   :قال .وما يف الاحيفة :قلت .فهما يف القرآن وما يف الاحيفة

يقتل املؤمن بالكافر وخيالفون ما رووا عن علي  :كافر  وهم خيالفون هذا ويقولونال يقتل مؤمن ب
أخربنا  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

كنت رابع أربعة نشرب اخلمر فتطاعنا  :محاد بن سلمة عن مساك بن حرب عن عبيد بن القعقاع قال



أقدنا  :انت معنا فرفعنا إىل علي رضي اهلل عنه فسجننا فمات منا اثنان فقال أولياء املتوفينيمبدية ك
فلعل  :نرى أن تقيدمها قال :ما تقولون فقالوا :من الباقيني فسأل علي رضي اهلل عنه القوم

وأنا ال أدري وسأل احلسن بن علي رضي اهلل تعاىل  :قال .ال ندري :أحدمها قتل صاحبه قالوا
عنهما فقال مثل مقالة القوم فأجابه مبثل ذلك فجعل دية املقتولني على قبائل األربعة مث أخذ دية جراح 

أخربنا محاد بن سلمة عن مساك عن حنش بن  :أخربنا الشافعي قال :الباقيني أخربنا الربيع قال
جل وتعلق اآلخر بآخر املعتمر أن ناسا حفروا بئرا ألسد فازدحم الناس عليها فتردى فيها رجل فتعلق بر

فجرحهم األسد فاستيرجوا منها فماتوا فتشاجروا يف ذلك حىت أخذوا السالح فقال علي رضي اهلل 
مل تقتلون مائتني من أجل أربعة تعالوا فلنقض بينكم بقضاء إن رضيتم وإال فارتفعوا إىل  :تعاىل عنه

ثلث الدية وللثالث ناف الدية وللرابع  لألول ربع الدية وللثاين :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
وجعل الدية على قبائل الذين ازدمحوا على البئر فمنهم من رضي ومنهم من مل يرض  .الدية كاملة

إن عليا رضي اهلل تعاىل عنه  :فترافعوا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقاوا عليه القاة وقالوا
أخربنا  :عنه وهم ال يأخذون هبذا أخربنا الربيع قالقضى بكذا وكذا فأمضى قضاء علي رضي اهلل 

 :أخربنا شعبة عن األعمش عن شقيق عن عبد اهلل يف جراحات الرجال والنساء :الشافعي قال

تستوي يف السن واملوضحة وما خال فعلى الناف وهم خيالفون هذا فيقولون على الناف من كل 
 أخربنا  :شيء أخربنا الربيع قال
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على الذي اقتص   :سعيد عن أيب معشر عن إبراهيم عن عبد اهلل يف الذي يقتص منه فيموت قال  
ال شيء على املقتص ألنه  :منه الدية ويرفع عنه بقدر جراحته  وليسوا يقولون هبذا بل نقول حنن وهم

  .فعل فعال كان له أن يفعله

  

 باب األقضية  



أخربنا سفيان عن األجلح عن الشعيب عن علي رضي اهلل  :عي قالأخربنا الشاف :أخربنا الربيع قال 
أنتم شركاء  :اختام إليه ناس ثالثة يدعون ولدا فسأهلم أن يسلم بعضهم لبعض فأبوا فقال :عنه

متشاكسون مث أقرع بينهم فجعله لواحد منهم خرج سهمه وقضى عليه بثلثي الدية فذكر ذلك للنيب 
أخربنا  :أخربنا الشافعي قال :صبت وأحسنت  أخربنا الربيع قالأ  :صلى اهلل عليه وسلم فقال

مسعت الشعيب حيدث عن أيب اخلليل أو ابن اخلليل أن ثالثة نفر  :شعبة عن سلمة بن كهيل قال
فأمرهم أن يقترعوا وأمر   :اشتركوا يف طهر فلم يدر ملن الولد فاختاموا إىل علي رضي اهلل عنه

لآلخرين ثلثي الدية  وليسوا يقولون هبذا وهم يثبتون هذا عن علي رضي  الذي أصابته القرعة أن يعطي
والذي يقولونه هم ما يثبث عن النيب صلى اهلل  .اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وهم خيالفونه

  .عليه وسلم فليس ألحد أن خيالفه

عو القافة له فإن أحلقوه ند :ولو ثبت عندنا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قلنا به وحنن نقول 
ويوقف حىت يبلغ فينتسب  .بأحدهم فهو ابنه وإن أحلقوه بكلهم أو مل يلحقوه بأحدهم فال يكون له

هو ابنهم يرثهم ويرثونه وهو للباقي منهم  :إىل أيهم شاء وال يكون له أبوان يف اإلسالم وهم يقولون
عن مساك عن أيب عبيد بن األبر  أن رجال أخربنا شعبة  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال

أعطه   :استأجر جنارا يضرب له مسمارا فانكسر املسمار فياصمه إىل علي رضي اهلل عنه فقال
ومن ضمن األجري ضمنه  .وحنن ال نقول به .درمها مكسورا  وهم خيالفون هذا وال يقولون به

العمل فله ما استأجره عليه إن كانت اإلجارة  قيمة املسمار ومل جيعل له شيئا إذا مل يتم العمل فإن مت
 :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .وإن كانت اإلجارة فاسدة فله أجر مثله .صحيحة

دخل علي  :أخربنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن طريف األسدي قال
ك درهم فأمر رجال من بين أسد فقسمه إىل ال أمسي وفي :رضي اهلل عنه بيت املال فأضرط به وقال

ال  :إن شاء ولكنه سحت  وهم خيالفون هذا ويقولون  :لو عوضته فقال :الليل فقال الناس
  :قال علي :وهم يقولون .بأس باجلعل على القسم
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حيل  وحنن وهم نقول ال .سحت  وهم يروون عن علي رضي اهلل عنه إن شاء أعطيته وهو سحت   
ألحد أن يعطي السحت كما ال حيل ألحد أن يأخذه وال نرى عليا رضي اهلل عنه يعطي شيئا يراه 

أخربنا ابن علية عن إمساعيل بن  :أخربنا الشافعي قال :سحتا إن شاء اهلل تعاىل أخربنا الربيع قال
ال جورا ولوال ما أراه إ  :أيت علي رضي اهلل عنه يف بعض األمر فقال :أيب خالد عن الشعيب قال

إذا كان جورا فهو مردود وحنن نروي عن النيب صلى  :أنه صلح لرددته  وهم خيالفون هذا ويقولون
أخربنا الشافعي  :أخربنا الربيع قال .اهلل عليه وسلم أن من اصطلح على شيء غري جائز فهو رد

هلل عنه رأى أخربنا حفص بن غياث عن ابن أيب ليلى عن احلكم عن حنش أن عليا رضي ا :قال
وهم يروون عن شريح أنه  .احللف مع البينة وهم خيالفون هذا وال يستحلفون أحدا مع بينته

  .استحلف مع البينة وال نعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم خالفهما

  

 باب اللقطة  

مسعت هذيال  :أيب قيس قالأخربنا رجل عن شعبة عن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
  :قد عرفتها ومل أجد من يعرفها فقال :رأيت عبد اهلل أتاه رجل بارة خمتومة فقال :يقول

وهكذا السنة الثابتة  .إذا عرفها سنة فلم جيد من يعرفها فله أن يستمتع هبا :استمتع هبا  وهذا قولنا
وقد خالفوا هذا كله ورووا  .ةوحديث ابن مسعود أشبه بالسن .عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

اللهم  :حديثا عن عامر عن أبيه عن عبد اهلل أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتادق بثمنها وقال
فيالفوا السنة يف اللقطة  .هكذا نفعل باللقطة    :عن صاحبها فإن كره فلي وعلي الغرم مث قال

وافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا اليت ال حجة فيها وخالفوا حديث عبد اهلل بن مسعود الذي ي
إن ذهب البائع فليس  :وهم خيالفونه فيما هو فيه بعينه يقولون .هبذا احلديث الذي عن عامر

  .للمشتري أن يتادق بثمنها ولكنه حيبسه حىت يأيت صاحبها مىت جاء

  

 ID ' '   ملعدود أو القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت ا
 حذفته قال 

  



سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
 ويقولون 

  

 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  

  

  :وقال تعاىل (ليها تسعة عشرع) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  

  

   

 

 2689 :صفحة 

 

   

 باب الفرائض  

أخربنا رجل عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهلل   :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
أنه كان يشرك بني اجلد واإلخوة حىت يكون سادسا  وليسوا   .بن سلمة عن علي رضي اهلل عنه

 :اجلد أب فيطرح اإلخوة  وأما هم وحنن فنقول بقول زيد  :فيقول يقولون هبذا أما صاحبهم

يقاسم اإلخوة ما كانت املقامسة خريا له وال ينقص من الثلث من رأس املال وهم ينكرون قول علي 
أخربنا أبو معاوية عن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .ما يقول هذا أحد :ويقولون

وكان علي رضي اهلل  .كان عمر وعبد اهلل يورثان األرحام دون املوايل :األعمش عن إبراهيم قال
إذا مل يكن أهل فرائض مسماة وال عابة ورثنا  :وليسوا يقولون هبذا يقولون .عنه أشدهم يف ذلك

ال نورث أحدا غري من مسيت له فريضة أو عابة وهم يورثون األرحام  :ونقول حنن .املوايل
أخربنا  .القول قول زيد والقياس عليه :وقالوا .م إذا مل تكن موالوليسوا بعابة وال مسمى هل

أخربنا رجل عن ابن أيب ليلى عن الشعيب عن احلرث عن علي  :أخربنا الشافعي قال :الربيع قال
أخربنا  :أخربنا الربيع قال .رضي اهلل عنه أنه ورث نفرا بعضهم من بعض ويقولون يف هذا بقولنا

رجل عن سفيان الثوري عن أيب قيس عن هذيل عن عبد اهلل أنه مل يشرك أخربنا  :الشافعي قال



أخربنا وكيع عن سفيان عن مناور عن إبراهيم أن عبد  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال
 :ال نشرك أخربنا الربيع قال :وهم خيالفونه ويقولون .يشرك :وحنن نقول .اهلل أشرك

ل عن سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عبد اهلل يف أخربنا رج :أخربنا الشافعي قال
 :وكذلك قال .للبنتني الثلثان وما بقي فلبين االبن دون البنات    :ابنتني وبنات ابن وبين ابن

يف اإلخوة واألخوات لألب مع األخوات ألب وأم  ولسنا وال أحد علمته يقول هبذا إمنا يقول الناس  
الثلثان وما بقي فلبين االبن وبنات االبن أو اإلخوة واألخوات من األب للذكر مثل للبنات أو األخوات 

أخربنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم  :أخربنا الشافعي قال :حظ األنثيني أخربنا الربيع قال
ا كان عبد اهلل يشرك اجلد مع اإلخوة فإذا كثروا أوفاه السدس  ولسنا وال أحد يقول هبذا أم  :قال

وأما بعضهم فكان يطرح اإلخوة وجيعل  .إنه إذا كان مع اإلخوة مل ننقاه من الثلث :حنن فنقول
  .وبذلك يقولون .املال للجد

  :أخربنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم قال :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 

 ولألخت ثالثة أسهم وللزوج ثالثة  لألم سهم وللجد سهم :كان عبد اهلل جيعل األكدرية من مثانية
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جنعلها من تسعة لألم  :أسهم  ولسنا وال أحد يقول هبذا ولكنهم يقولون مبا روي عن زيد بن ثابت  
سهمان وللجد سهم ولألخت ثالثة أسهم وللزوج ثالثة أسهم مث يقاسم اجلد األخت فيجعل بينهما 

عن رجل عن الثوري عن  :أخربنا الشافعي قال :لربيع قالأخربنا ا .للذكر مثل حظ األنثيني
أخربنا سفيان عمن مسع  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .إمساعيل بن رجاء عن إبراهيم

وأم وأخت فلألخت ثالثة أسهم ولألم سهم وللجد سهمان وليسوا يقولون  .يف جد :الشعيب يقول
لألم ثالثة أسهم وللجد أربعة أسهم ولألخت  :من تسعةجيعلها  :هبذا إمنا يقولون بقول زيد
أخربنا رجل عن شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن  :أخربنا الشافعي قال :سهمان أخربنا الربيع قال

أهل الكتاب واململوكون حيجبون وال يورثون  وليسوا يقولون هبذا يقولون بقول   :عبد اهلل قال



أخربنا الشافعي  :أخربنا الربيع قال .ون يف هذا بقولناال حيجبون وال يرثون وهم يقول :زيد
أخربنا  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .أخربنا هشيم عن يونس عن ابن سريين :قال

سفيان الثوري عن األعمش عن إبراهيم أن عبد اهلل سئل عن رجل مات وترك أباه مملوكا ومل يدع 
ال يرث  : يدفع إليه ما ترك  وليسوا يقولون هبذا يقولونيشترى من ماله فيعتق مث  :وارثا قال

  .إن مل يو  به :ماله يف بيت املال وكذلك يقولون هم :اململوك وال يورث وحنن نقول

  

 ID ' '   (وكنتم أزواجا ثالثة)  فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف
 اآلية األوىل والثانية 

  

  :يت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأ  

  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  

  

  .وال يكاد يقدر عليه  

  

 ن ستة ألن إمنا حذفت اهلاء م :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  

  

 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   

  

فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها  (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :فتقول

  

 يد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال صمنا ستا ولبثنا عشرا وتر  

  

  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  

  



 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   

  

 الكسائي وأما التاريح بالوجهني عن العرب فميالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
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 باب املكاتب  

أخربنا ابن مهدي عن سفيان عن طارق عن الشعيب أن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
  :وقال ابن عمر وزيد بن ثابت .يعتق منه حبساب :عليا رضي اهلل تعاىل عنه قال يف املكاتب

ويقولون به معنا وهم  .نقولهو عبد ما بقي عليه شيء  وروى ذلك عمرو بن شعيب وبذلك 
 :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .خيالفون الذي رووا عن علي رضي اهلل تعاىل عنه

أخربنا حجاج عن يونس بن أيب إسحق عن أبيه عن احلارث عن علي رضي اهلل تعاىل عنه يعتق من 
أخربنا الشافعي  :الربيع قالاملكاتب بقدر ما أس ويرث بقدر ما أدى وليسوا يقولون هبذا أخربنا 

يستسعى  :أخربنا رجل عن محاد عن قتادة عن خالس عن علي رضي اهلل تعاىل عنه قال :قال
 .إذا عجز فهو رقيق :وليسوا وال أحد من الناس يقول هبذا إمنا نقول .املكاتب بعد العجز

يف جنم وليسوا وال أحد  ال نعجز املكاتب حىت يدخل جنما :وحدثنا أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه قال
إذا حلت جنومه فإن مل جيد فهو عاجز رقيق وال ينتظر  :حنن وهم نقول .من املفتني يقول هبذا

أخربنا  :أخربنا الربيع قال .بتعجيزه النجم اآلخر وكذلك يقول مفتو الناس ال أعلمهم خيتلفون فيه
سحاق عن أبيه عن أيب األحو  أخربنا محاد ابن خالد اخلياط عن يونس بن أيب إ :الشافعي قال

إذا أدى املكاتب قيمته فهو حر وحنن نروي عن زيد بن ثابت وابن عمر  :قال عبد اهلل :قال
  .وعائشة  أنه عبد ما بقي عليه شيء  وبه نقول

  



 ID ' '   جواز الوجهني قد ثبت من  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تاريح بنقله نعم
 كالم سيبويه كما 

  

  .وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العربسبق   

  

 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   

  

 أنه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  

  

 من كالم سيبويه وكما دلت سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق  :جواز  

  

 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   

  

 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  

  

 كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها  مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الاوم وصار اليوم  

  

 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتار   
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 باب احلدود  



 :أخربنا رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعيب :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 

أجلدها بكتاب اهلل  :يا رضي اهلل تعاىل عنه جلد سراحة يوم اخلميس ورمجها يوم اجلمعة وقالأن عل
  .وأرمجها بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وليسوا يقولون هبذا

وقد  .والسنة الثابتة أن جتلد البكر وال ترجم وترجم الثيب وال جتلد .ترجم وال جتلد :يقولون 
اغد على امرأة هذا فإن   : عليه وسلم ماعزا ومل جيلده وقال ألنيسرجم رسول اهلل صلى اهلل

أخربنا  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .اعترفت فارمجها  فغدا أنيس فاعترفت فرمجها
جلد امرأة يف الزنا  :ابن مهدي عن سفيان عن أيب إسحق عن أشياخه أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه

هشيم عن  .وال أعلمهم خيتلفون يف ذلك .حديد وكذلك يقول املفتون وعليها درع قيل يل
ابن مهدي عن سفيان عن أيب إسحاق عن  .أن عليا نفى إىل البارة    :الشيباين عن الشعيب

أشياخه أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه نفى إىل البارة  وليسوا يأخذون هبذا ويزعمون أنه ال نفي على 
أخربنا الربيع  .ألنه موافق لسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الثابتة وأما حنن فنأخذ به .أحد
أخربنا مالك وسفيان عن ابن شهاب عن عبيد اهلل عن أيب هريرة وزيد  :أخربنا الشافعي قال :قال

ألقضني بينكما بكتاب   :بن خالد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال للرجلني اللذين اختاما إليه
على ابنك جلد مائة وتغريب عام  ابن مهدي عن سفيان عن نسري بن ذعلوق عن خليد  اهلل عز وجل

اضربوه حىت ينهاكم    :الثوري أن رجال أقر عند علي حبد فجهد عليه أن خيربه ما هو فأىب فقال
فإن  .وال أعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النيب خالف هذا .وهم خيالفون هذا وال يقولون به

أخربنا الربيع  .ن مثل هذه الرواية عن علي رضي اهلل تعاىل عنه فيلزمهم أن يقولوا هبذاكانوا يثبتو
أخربنا ابن مهدي عن سفيان وإسرائيل عن عبد األعلى عن أيب  :قال .أخربنا الشافعي :قال

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  أقيموا احلدود على ما  :مجيلة عن علي رضي اهلل تعاىل عنه قال
 .لكت أميانكم  وهم خيالفون هذا إىل غري فعل أحد علمته من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلمم

أخربنا بذلك مالك عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال
إذا   :الاهلل عن أيب هريرة وزيد بن خالد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم سئل عن األمة إذا زنت فق

 زنت أمة أحدكم فاجلدوها مث إن زنت فاجلدوها مث إن زنت 
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ال أدري بعد الثالثة أو الرابعة  :قال إبن شهاب .فاجلدوها مث بيعوها يف الرابعة ولو بضفري حبل    
عبيد  أخربنا أبن عيينة عن الزهري عن :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .والضفري احلبل

أخربنا سفيان  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .اهلل عن أيب هريرة وزيد بن خالد حنوه
عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه أن النيب صلى اهلل عليه 

مث إن عادت فزنت إذا زنت أمة أحدكم فتبني زناها فليجلدها احلد وال يثرب عليها   :وسلم قال
يعين احلبل  -فتبني زناها فليجلدها احلد وال يثرب عليها فإن عادت زناها فليبعها ولو بضفري من شعر 

وهم خيالفون ما رووا عن علي رضي اهلل تعاىل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وما روينا حنن   -
أخربنا ابن مهدي عن  :الشافعي قالأخربنا  :أخربنا الربيع قال .عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

شهد رجالن على رجل عند علي  :سفيان الثوري عن علقمة ابن مرثد عن حجر بن عنبس قال
لو كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيا لنزل عذري  :رضي اهلل تعاىل عنه أنه سرق فقال السارق

وليسوا يأخذون هبذا  .فدرأ احلدفأمر بالناس فضربوا حىت اختلطوا مث دعا الشاهدين فلم يأتيا 
نقف الشاهدين فإن شهدا وكانا عدلني قطع وإن مل  :يقولون .ال نسترهب الشهود :يقولون

أخربنا  :أخربنا الربيع قال .يكونا عدلني مل جتز الشهادة وما علمت أحدا يأخذ بقوهلم هذا
سراق قط أكثر منهم يف مل أر ال :أخربنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه قال :الشافعي قال

  :قال .وكيف كان يانع :قلت .زمان علي رضي اهلل تعاىل عنه وال رأيته قطع أحدا منهم

إذا شهد الشهود فمن شاء احلاكم أن  :كان يأمر الشهود أن يقطعوا  وليسوا يأخذون هبذا يقولون
 صلى اهلل عليه وسلم وحنن نقول هبذا ومل نعلم رسول اهلل .يأمر بقطعه قطع وال يأمر بذلك الشهود
أخربنا سفيان عن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .واألئمة بعده أمروا شاهدين بقطع

مث  .مطرف عن الشعيب أن رجلني أتيا عليا رضي اهلل تعاىل عنه فشهدا على رجل أنه سرق فقطع يده
دهتما على اآلخر وغرمهما دية يد هذا الذي سرق وأخطأنا على األول فلم جيز شها :آتياه بآخر فقاال
أخطأنا على األول غرمتهما  :إذ قاال .لو أعلمكما تعمدمتا لقطعتكما وهبذا نقول :األول وقال



وهذا أشبه  .عمدنا أن نشهد عليه بباطل قطعت أيديهما بيده قودا :دية يد املقطوع وإن قاال
  .ن بيد واليد أقل من النفسبالقياس إن كان جيوز أن يقتل اثنان بواحد فلم ال تقطع يدا

 وإذا جاز الكثري فلم ال جيوز القليل وهم خيالفون عليا رضي اهلل عنه يف الشاهدين إذا  
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يقتل اثنان بواحد  :ال تقطع أيديهما بيد وال تقطع يدان بيد وهم يقولون :ويقولون .تعمدا  
أخربنا رجل عن رجل عن علي بن  :الشافعي قال أخربنا :أخربنا الربيع قال .وال تقطع يدان بيد

عبد األعلى عن أبيه عن أيب جحيفة أن عليا رضي اهلل عنه أيت بايب قد سرق بيضة فشك يف احتالمه 
يقولون ليس على الايب حد حىت  .فأمر به فقطعت بطون أنامله وليسوا وال أحد علمته يقول هبذا

أخربنا ابن مهدي عن محاد  :أخربنا الشافعي قال :الأو يبلغ مخس عشرة أخربنا الربيع ق .حيتلم
 :بن زيد عن عمرو بن دينار أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه قطع من شطر القدم أخربنا الربيع قال

أخربنا هشيم عن مغرية عن الشعيب أن عليا كان يقطع الرجل من القدم ويدع  :أخربنا الشافعي قال
تقطع الرجل من الكعب  :لمناه يقول هبذا القول بل يقولونالعقب يعتمد عليه وليسوا وال أحد ع
أخربنا أبو بكر بن  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .الذي فيه املفال بني الساق والقدم

عياش عن ابن حاني عن سويد بن غفلة  أن عليا رضي اهلل عنه أيت بزنادقة فيرج هبم إىل السوق 
ى هبم يف احلفر فحرقهم بالنار  وهم خيالفون هذا فيقولون ال حيرق بالنار فحفر هلم حفرا فقتلهم مث رم

وال  .أما حنن فروينا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه هنى أن يعذب أحد بعذاب اهلل فقلنا به .أحد
ابن علية عن سليمان التيمي عن أيب عمرو الشيباين أن رجال تنار بعد إسالمه  .حنرق حيا وال ميتا

ال أدري ما تقول غري أنه يشهد أن  :به إىل علي رضي اهلل تعاىل عنه فجعل يعرض عليه فقال فأيت
كفوا فكفوا  :املسيح ابن اهلل فوثب إليه علي رضي اهلل تعاىل عنه فوطئه وأمر الناس أن يطؤوه مث قال
ال يقتل إال عنه فإذا هو قد مات وهم ال يأخذون هبذا يقولون ال يقتل اإلمام أحدا هبذه القتلة و

أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أيب املغرية يف قوم دخلوا على امرأة يف دار قوم فيرج  .بالسيف



إليهم بعض أهل الدار فقتلوهم فأصبحوا وقد جاءت عشائرهم إىل علي رضي اهلل تعاىل عنه فرفعوهم 
بيده فقلبها ظهرا  :وما مجع هؤالء يف دار واحدة ليال وقال :إليه فقال علي رضي اهلل تعاىل عنه

لاو  قتل بعضهم بعضا قوموا فقد أهدرت دماءهم فقال احلسن أنا أضمن هذه  :لبطن مث قال
أن  :أنت أعلم بنفسك وليسوا يقولون هبذا أما حنن فنروي عن علي رضي اهلل عنه :الدماء فقال

ت بأربعة شهداء إن مل يأ :رجال وجد مع امرأته رجال فقتله فسئل علي رضي اهلل تعاىل عنه فقال
فليعط برمته أخربنا بذلك مالك عن حيىي بن سعيد عن ابن املسيب وهبذا نقول حنن وهم إال أهنم 

 ينظر إىل  :يقولون يف اللص يدخل دار رجل فيقتله

   

 

 2695 :صفحة 

 

املقتول فإن مل يكن يعرف باللاوصية قتل القاتل وإن كان يعرف باللاوصية درىء عن القاتل القتل   
ابن مهدي عن سفيان عن  .وهذا خالف ما رووا عن علي رضي اهلل تعاىل عنه .وكانت عليه الدية

إن هذا يزعم أنه  :الشيباين عن بعض أصحابه أن رجال أتى عليا رضي اهلل تعاىل عنه برجل فقال
 :وليسوا يقولون هبذا أخربنا الربيع قال .أقمه يف الشمس واضرب ظله :احتلم على أم اآلخر فقال

حدثنا يزيد بن هرون عن محاد بن سلمة عن أيب بشر عن شبيب بن أيب روح  :أخربنا الشافعي قال
أن رجال كان تواعد جارية له مكانا يف خالء فعلمت جارية بذلك فأتته فحسبها جاريته فوطئها مث علم 

خالء أرى أن تضرب احلد يف   :ائت عليا  فسأل عليا رضي اهلل تعاىل عنه  :فأتى عمر فقال
فأما  .يدرأ عنه احلد بالشبهة :يقولون .وليسوا يقولون هبذا .وتعتق رقبة وعلى املرأة احلد  

أخربنا الربيع  .حنن فنقول يف املرأة حتد كما رووا عن علي رضي اهلل تعاىل عنه ألهنا زنت وهي تعلم
ية بن عدي أخربنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حج :أخربنا الشافعي قال :فال
 :إن زوجي وقع على جارييت فقال :كنت عند علي رضي اهلل تعاىل عنه فأتته امرأة فقالت :قال

إن تكوين صادقة نرمجه وإن تكوين كاذبة جنلدك  وهبذا نأخذ ألن زناه جبارية امرأته كزناه بغريها إال  
هذا ويدرؤون عنه احلد كنت أرى أهنا يل حالل وهم خيالفون  :أن يكون ممن يعذر باجلهالة ويقول



رأيت رجال يستقي على بئر قد قطعت يده  :وعن عمرو بن شعيب قال .كان جاهال أو عاملا
تقطع من  :علي  وهم خيالفون هذا ويقولون  :فقال .من قطعك :وتركت إهبامه فقلت

 :لأخربنا الشافعي قا :مفال الكف ويروى ذلك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخربنا الربيع قال

أخربنا ابن علية عن سعيد بن عبد اهلل عن حاني بن املنذر أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه جلد الوليد يف 
 :وحنن نروي عن علي رضي اهلل تعاىل عنه .جيلد مثانني :اخلمر أربعني وهم خيالفون هذا ويقولون

أخربنا  :نا الربيع قالأخرب .أنه جلد الوليد باملدينة بسوط له طرفان أربعني فذلك مثانون وبه نقول
أخربنا بذلك سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن حممد بن علي عن علي رضي اهلل  :الشافعي قال

أخربنا رجل عن ابن أيب ذئب عن القاسم بن  :أخربنا الشافعي قال :تعاىل عنه أخربنا الربيع قال
نرجم اللوطي  .رجم لوطيا  وهبذا نأخذ الوليد عن يزيد أراه ابن مذكور أن عليا رضي اهلل تعاىل عنه 

السنة أن يرجم اللوطي  :وهذا قول ابن عباس وسعيد بن املسيب يقول .حمانا كان أو غري حمان
 أحان 
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وعكرمة يرويه عن ابن  .ال يرجم إال أن يكون قد أحان :أو مل حيان  رجع الشافعي  فقال  
ليس على اللوطي حد ولو تلوط وهو حمرم  :وصاحبهم يقول .معباس عن النيب صلى اهلل عليه وسل

اللوطي مثل الزاين  :وقد خالفه بعض أصحابه فقال .مل يفسد إحرامه وال غسل عليه ما مل مين
وقد بني اهلل عز وجل  .يرجم إن أحان وجيلد إن مل حيان وال يكون اللوطي أشد حاال من الزاين

وحرم هذا من كل  .أحدمها النكاح واآلخر ملك اليمني :هنيفرقا بينهما فأباح مجاع النساء بوج
أخربنا األعمش عن القاسم بن  :أخربنا الشافعي قال :الوجوه فمن أين يشتبهان أخربنا الربيع قال

إين  :إين سرقت فطرده مث قال :جاء رجل إىل علي رضي اهلل عنه فقال :عبد الرمحن عن أبيه قال
حىت  :إنك شهدت على نفسك مرتني  وهم خيالفون هذا ويقولون  :سرقت فقطع يده وقال
وإمنا تركنا حنن أن نقول االعتراف مبنزلة الشهادة ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم  .يقول أربع مرات



ولو كان اإلقرار  .أربع مرات :أمر أنيسا األسلمي أن يغدو على امرأة فإن اعترفت رمجها ومل يقل
ال حيد الزاين حىت  :أقر أربع مرات مث رجع بطل عنه احلد وهم يقولون يف الزنايشبه الشهادة كان لو 

وخيالفون ما رووا عن علي رضي اهلل تعاىل عنه ويقولون يف  .يقر أربعا قياسا على الشهادات
وخيالفون ما رووا عن علي رضي اهلل عنه وروينا عن النيب صلى  .إقراره مرة وأكثر سواء :السرقة

أن  .وكيع عن سفيان الثوري عن مساك عن قابوس بن خمارق .سلم ويدعون القياس فيهاهلل عليه و
أن أقم احلد على   :حممد بن أيب بكر كتب إىل علي يسأله عن مسلم زىن بنارانية فكتب إليه

املسلم وادفع النارانية إىل أهل دينها  وهم يقولون أيضا يقام احلد على النارانية وخيالفون هذا 
يزيد بن هرون عن أيوب عن قتادة عن خالس عن علي رضي اهلل عنه يف حرين باع  .احلديث

 :أبو بكر بن عياش قال .أحدمها صاحبه فقطعهما علي مجيعا وهم خيالفون هذا وينكرون القول فيه

ما  :كنت عند علي رضي اهلل عنه إذ أيت برجل فقال :حدثين أبو حاني عن عامر الكاهلي قال
لقد وجدمتوه على ننت    :ا أمري املؤمنني وجدناه حتت فراش امرأة فقالي :شأن هذا فقالوا

 :وهم خيالفون هذا ويقولون .فانطلقوا به إىل ننت مثله فمرغوه فيه فمرغوه يف عذرة وخلي سبيله

سفيان عن مطرف عن الشعيب عن ابن  .وكذلك قول املفتني ال خيتلفون يف ذلك .يضرب ويرسل
رجل عن شعبة عن  .نرى على الذي يايب وليدة امرأته حدا وال عقرا ال :مسعود أنه كان يقول

 مناور عن ربعي بن خراش عن عبد اهلل أن رجال أتاه فذكر له أنه أصاب جارية 
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 :وأما حنن فنقول .يعزر :وهم خيالفون هذا ويقولون .استغفر اهلل وال تعد :امرأته فقال  

قد كنت أرى أهنا حالل يل فإنا ندرأ عنه احلد وعزرناه وإن كان  :الإن كان من أهل اجلهالة وق
 :ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أيب عزة عن الشعيب عن ابن مسعود .عاملا حددناه حد الزاين

إال أنا نقطع  .أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قطع سارقا يف قيمة مخسة دراهم وحنن نأخذ هبذا 
ة دراهم يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم أكثر من ربع دينار وهم خيالفون هذا يف ربع دينار ومخس



ال قطع يف أقل من عشرة دراهم رجل عن شعبة عن األعمش عن القاسم بن عبد الرمحن  :ويقولون
أنه وجد امرأة مع رجل يف حلافها على فراشها فضربه مخسني فذهبوا فشكوا  :عن أبيه عن عبد اهلل

وأنا أرى ذلك  :ألين أرى ذلك قال :مل فعلت ذلك قال :رضي اهلل عنه فقال ذلك إىل عمر
وهم  .وأصحابنا يذهبون إىل أنه يبلغ بالتعزير هذا وأكثر منه إىل ما دون الثمانني بقدر الذنوب

 .ال يبلغ بالتعزير يف شيء أربعني فييالفون ما رووا عن عمر وابن مسعود رضي اهلل عنهما :يقولون

 :رون عن ابن أيب عروبة عن محاد عن إبراهيم عن عبد اهلل يف أم الولد تزين بعد موت سيدهايزيد بن ه

ينفى  :وحنن نقول .ال ينفي أحد زان وال غريه :وهم ال يقولون هبذا يقولون .جتلد وتنفى   
ن الزاين بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما روي عن أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد اهلل ب
  .مسعود وأيب بن كعب وأيب الدرداء وعمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنهم كلهم قد رأوا النفي

 .جرير عن مناور عن زيد بن وهب أن عبد اهلل دخل املسجد واإلمام راكع فركع مث دب راكعا 

 ابن عيينة عن عمرو عن أيب عبيدة عن رجل عن جمالد عن الشعيب عن عمه قيس بن عبد عن عبد اهلل
ابن  .وهم ينهون عن هذا وخيالفونه .وقد فعل هذا زيد بن ثابت .وهكذا نقول حنن .مثله

كان عبد اهلل يالي الابح حنوا من صالة أمري املؤمنني  :عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب عبيدة قال
رجل عن شعبة عن سالمة بن كهيل عن أيب عمرو  .وكان ابن الزبري يغلس -يعين أبن الزبري  -
بغلس فيقرأ بسورتني وهبذا جاءت  :كان عبد اهلل يالي بنا الابح بسواد أو قال :لشيباين قالا

  .بل يسفر :وهم خيالفونه ويقولون .السنة وهو قولنا

كان  :والذي أخذنا به أن سفيان أخربنا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها قالت 
 .فتنارف النساء متلفعات مبروطهن ما يعرفن من الغلس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يالي الابح

 مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله ابن علية عن عوف عن 
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سيار بن سلمة أيب املنهال عن أيب برزة األسلمي أنه مسعه ياف صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   
 .ا يعرف الرجل منا جليسه وكان يقرأ بالستني إىل املائةكان يالي الابح مث ينارف وم :فقال

ابن إدريس عن احلسن بن عبيد اهلل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
فاستقبل القبلة فسجد  .صليت مخسا :زيد يف الاالة أو قالوا :وسلم صلى الظهر مخسا فقيل له

عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهلل عن النيب صلى اهلل عليه  رجل عن شعبة عن احلكم .سجدتني
وهو يوافق ما روينا عن أيب هريرة وابن عمر رضي اهلل تعاىل عنهم عن النيب  .وسلم مثله وهبذا نأخذ

أنه إن مل يكن جلس  :وهم ال يأخذون هبذا ويزعمون .صلى اهلل عليه وسلم يف قاة ذي اليدين
أبو معاوية وحفص عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن  .ت صالتهيف الرابعة قدر التشهد فسد

قال الشافعي  .عبد اهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تكلم مث سجد سجديت السهو بعد الكالم
وذلك ألنه إمنا ذكر السهو بعد السالم فسأل فلما استيقن أنه قد سها سجد سجديت  :رمحه اهلل تعاىل

مالك عن داود بن احلاني عن أيب سفيان موىل ابن أيب أمحد عن أيب  .ذاوحنن نأخذ هب .السهو
عن أيب أسامة عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر بن علية وهشيم عن خالد احلذاء عن أيب  .هريرة

أبو هريرة وابن  :قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن احلاني أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
 .أقارت الاالة أم نسيت :يف ثالث فقال له ذو اليدين :وقال عمران .يف ركعتني :عمر

  .أكما يقول ذو اليدين :كل ذلك مل يكن مث أقبل على الناس فقال :فقال

وهم خيالفون هذا  .فاستقبل القبلة فأمت ما بقي من صالته مث سجد سجديت السهو .نعم :فقالوا 
عن األعمش عن عمارة بن عمري عن عبد  رجل .ال يسجد للسهو بعد الكالم :كله ويقولون

ما رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صلى صالة قط إال لوقتها  :الرمحن بن يزيد عن عبد اهلل قال
قال الشافعي رمحه اهلل  .إال باملزدلفة فإنه مجع بني املغرب والعشاء وصلى الابح يومئذ قبل وقتها

  .قبل وقتها ولقال يف وقتها األول ولو كان صالها بعد الفجر مل يقل :تعاىل

كان عبد اهلل يالي الابح  :ابن مهدي عن شعبة عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد قال 
ومل خيتلف أحد يف أن ال يالي أحد  :قال الشافعي .جبمع ولو أن متسحرا تسحر جلاز ذلك

إن النيب صلى اهلل عليه  :يف قولهوهم خيالفونه أيضا  .الابح غداة مجع وال يف غريها إال بعد الفجر
 وسلم مل جيمع إال بني املغرب والعشاء فيزعمون أن اإلمام جيمع بني الظهر والعار 
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وقد روى ذلك حامت بن  .بعرفة وكذلك نقوله حنن للسنة اليت جاءت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  
فراح النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم عرفة حني  :الإمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر ق
وروينا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مجع بني  .زالت الشمس فيطب مث صلى الظهر والعار معا

كان رسول صلى اهلل عليه وسلم  :مالك عن نافع عن ابن عمر قال .الاالتني يف غري ذلك املوطن
 :مالك عن أيب الزبري عن أيب الطفيل عن معاذ بن جبل .إذا عجل به السري جيمع بني املغرب والعشاء

 .أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان جيمع بني الظهر والعار وبني املغرب والعشاء يف سفره إىل تبوك

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم  :أخربنا الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس بن مالك قال
أخربنا  .مس أخر الظهر حىت يدخل أول وقت العار مث ينزل فياليهما معاإذا ارحتل قبل أن تزول الش

أبو خالد األمحر عن ابن عجالن عن حسني بن عبد اهلل عن كريب موىل ابن عباس عن ابن عباس أنه 
أال أخربكم عن صالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف السفر كان رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال

الشمس وهو يف املنزل مجع بني الظهر والعار يف وقت الظهر وإذا ارحتل قبل الزوال وسلم إذا زالت 
وهذه مواطن قد مجع النيب صلى اهلل عليه وسلم فيها غري  .أخر الظهر حىت ياليها يف وقت العار

ابن علية عن أيوب عن حممد بن عجالن أن ابن مسعود كان يقرأ يف  .عشية عرفة وليلة مجع
إن شاء  :وال جيزيه إال أن يقرأها فإن نسي أعاد وهم يقولون .ة الكتاب وهبذا نقولاآلخرتني بفاحت

حممد بن عبيد عن حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود  .قرأ وإن شاء مل يقرأ وإن شاء سبح
هكذا كان  :عن أبيه أن عبد اهلل صلى به وبعلقمة فأقام أحدمها عن ميينه واآلخر عن يساره وقال

ل النيب صلى اهلل عليه وسلم وليسوا يقولون هبذا وحنن معهم يكونان خلف اإلمام فأما حنن فنأخذ يفع
قوموا ألصلي   :حبديث مالك عن إسحاق بن عبد اهلل عن أنس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

واليتيم فقات إىل حاري فنضحته مباء فقام عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصففت أنا  .لكم  
وراءه والعجوز من ورائنا فالى بنا ركعتني مث انارف أخربنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن 



دخلت على عمر باهلاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربين حىت جعلين  :عبد اهلل عن أبيه قال
ن علقمة أخربنا األعمش عن إبراهيم ع .حذاءه عن ميينه فلما جاء يرفأ تأخرت فاففنا وراءه

دخلنا على عبد اهلل يف دراه فالى بنا فلما ركع طبق بني كفيه فجعلهما بني فيذيه  :واألسود قاال
  :فلما انارف قال

   

 

 2700 :صفحة 

 

كأين أنظر إىل اختالف أصابع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني فيذيه وأقام أحدنا عن ميينه   
أما حنن فنأخذ حبديث رواه حيىي القطان عن عبد  .وال حنن وليسوا يقولون هبذا .واآلخر عن يساره
حدثين حممد بن عمرو بن عطاء عن أيب محيد الساعدي أنه مسعه يف عدة من  :احلميد بن جعفر قال

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا  :أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أحدهم أبو قتادة يقول
حدثين علي بن حيىي بن  :خربنا ابن علية عن حممد بن إسحاق قالأ .ركع وضع يديه على ركبتيه

إذا   :خالد الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لرجل
 :أخربنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهلل بن سلمة قال .ركعت فضع يديك على ركبتيك  

خشيت احلر عليكم  وليسوا يقولون هبذا وال يقول به   :ى وقالصلى عبد اهلل بأصحابه اجلمعة ضح
صلى النيب صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان واألئمة بعد يف كل مجعة بعد زوال  .أحد

أخربنا حيىي بن عباد عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النيعي عن األسود عن  .الشمس
سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن عبد اهلل أنه كان يكره أن  .أو سبع عبد اهلل أنه كان يوتر خبمس

  .صالة الليل مثىن مثىن إال الوتر فإهنا ثالث موتاالت ال يالي الوتر أكثر من ثالث :يقولون

وعبد اهلل بن دينار عن ابن عمر أن رجال  .أخربنا مالك عن نافع .وأما حنن فنقول بالسنة الثابتة 
صالة   :صلى اهلل عليه وسلم عن صالة الليل فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمسأل رسول اهلل 

أخربنا سفيان  .الليل مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الابح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى  
مسعت  :أخربنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه قال .عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر مثله



صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشى أحدكم الابح فليوتر   :صلى اهلل عليه وسلم يقول رسول اهلل
سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله  .بواحدة  

هشيم وأبو معاوية وابن علية وغري واحد عن ابن عون وعاصم عن ابن سريين عن حيىي بن اجلزار أظنه 
إذا كان على بطنه  :وليسوا يقولون هبذا يقولون .د اهلل  أنه صلى وعلى بطنه فرث ودمعن عب

إذا كان  :ومل نعلم أحدا ممن مضى قال .مقدار الدرهم الكبري أعاد الاالة وإن كان أقل مل يعد
 الدم يف الثوب أو على اجلسد مقدار الدرهم أعاد الاالة وإن كان أقل مل يعد أخربنا هشيم عن حاني

فقال  :عن خارجة بن الالت أن ابن مسعود ركع فمر به رجل فقال السالم عليك يا أبا عبد الرمحن
  صدق :عبد اهلل
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أجل إين مسعت رسول اهلل صلى  :كأن الرجل راعك قال .اهلل ورسوله فلما قضى صالته قيل له  

اجد طرقا وحىت يسلم الرجل على الرجل ال تقوم الساعة حىت تتيذ املس  .اهلل عليه وسلم يقول
وهو عندهم نقض للاالة إذا تكلم مبثل هذا حني يريد به  .وليسوا يقولون هبذا .للمعرفة  
  .وهم ال يروون خالف هذا عن أحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم .اجلواب

ولو كان هذا عنده  .لاالةوابن مسعود روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه هنى عن الكالم يف ا 
أخربنا يزيد بن هرون عن حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن  .من الكالم املنهي عنه مل يتكلم به

رأيت ابن مسعود إذا مر بني يديه رجل وهو يالي التزمه حىت يرده  وحنن   :األسود عن أبيه قال
 :وهم ال يأخذون به وأحسبهم يقولوننقول هبذا وهو يوافق ما روينا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

إن هذا ينقض الاالة وال يروون قوهلم هذا عن أحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أخربنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب إسحاق عن أيب  .ويدعون قول عبد اهلل وهو موافق السنة

إليها أخرى وإذا فاتك الركوع فال إذا أدركت ركعة من اجلمعة فأضف  :األحو  عن عبد اهلل قال



أربعا  وهبذا نقول ألنه موافق معىن ما روينا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد خالف هذا بعضهم 
إذا  :وقال بعضهم .فزعم أنه إذا مل يدرك اخلطبة صلى أربعا رجع بعضهم إىل أن قال مثل قولنا

صلى ركعتني فيالف هذا احلديث والذي  - وإن كان جالسا -أدرك اإلمام يف شيء من الاالة 
هيئت  :قال عبد اهلل :أخربنا رجل عن األعمش عن املسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال .قبله

فأما  .وليسوا يقولون هبذا وال نعلم أحدا يقول هبذا .عظام ابن آدم للسجود فاسجدوا حىت باملرافق
رأيت  : بن عبد اهلل بن أقرم اخلزاعي عن أبيه قالحنن فأخربنا سفيان عن داود بن قيس عن عبيد اهلل

أخربنا  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالقاع من منرة ساجدا فرأيت بياض إبطيه أخربنا سفيان قال
كان النيب صلى اهلل  :عبد اهلل ابن أخي يزيد بن األصم عن عمه يزيد بن األصم عن ميمونة أهنا قالت

أبو معاوية عن األعمش عن  .ادت هبيمة أن متر من حتته ملرت مما جيايفعليه وسلم إذا سجد لو أر
لبيك وسعديك رجل عن الشيباين  :خبط عبد اهلل احلاا بيده خبطة يف املسجد فقال :إبراهيم قال

فيما أعلم  -عن عبد الرمحن بن األسود عن عمه عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهلل حنوه وهذا عندهم 
كل شيء من الكالم خاطبت به اهلل عز وجل  :وأما حنن فنقول .ة يكرهونهكالم يف الاال -

 وذلك ألن  .ودعوته به فال بأس به
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سفيان حدثنا عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل   

اللهم أنج الوليد بن الوليد   :ح قالعليه وسلم ملا رفع رأسه من الركعة اآلخرة من صالة الاب
وسلمة بن هشام وعياش بن أيب ربيعة واملستضعفني مبكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم 

ابن مهدي عن  .القنوت قبل الركوع :ويقولون .سنني كسين يوسف  وهم خيالفون هذا كله
اهلل ال يقار الاالة إال يف حج  كان عبد  :سفيان الثوري عن األكمش عن عمارة عن األسود قال

كل  :وغريهم يقول .تقار الاالة يف كل سفر بلغ ثالثا :أو عمرة  وهم خيالفون هذا ويقولون
عن حممد بن قيس عن عمران بن عمري موىل ابن  .أخربنا إسحاق بن يوسف وغريه .سفر بلغ ليلتني



فقار الاالة بالنجف وليسوا وال سافرت مع ابن مسعود إىل ضيعة بالقادسية  :مسعود عن أبيه قال
تقار الاالة يف أقل من مسرية ثالث ليال  :أما هم فيقولون .أحد علمته من املفتني يقول هبذا

 .قواصد وال أعلمهم يروون هذا عن أحد ممن مضى ممن قوله حجة بل يروون عن حذيفة خالف قوهلم

 :استأذنت حذيفة من املدائن فقال :رواه أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال

 .يقار من الكوفة إىل املدائن :آذن لك على أن ال تقار حىت ترجع وهم خيالفون هذا ويقولون

أخربنا  .تقار الاالة يف مسرية أربع برد :وأما حنن فنأخذ يف القار بقول ابن عمر وابن عباس
تقار الاالة إىل عسفان  :ن عباس قالبذلك ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن اب

وإىل الطائف وجدة وهذا كله من مكة على أربعة برد وحنو من ذلك أخربنا مالك عن نافع عن سامل 
وهي أربع برد وهم خيالفون  :عن ابن عمر أنه خرج إىل ذات الناب فقار الاالة قال مالك
ابن مهدي عن  .مر رضي اهلل عنهمروايتهم عن حذيفة وابن مسعود وروايتنا عن ابن عباس وابن ع
ال تغريوا بسوادكم فإمنا  :قال عبد اهلل :سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال

إن أراد من السواد مسرية  :سوادكم من كوفتكم يعين ال تقاروا الاالة إىل السواد وهم يقولون
ابن مهدي  .فر خمتلفة خيالفوهنا كلهاوهذه أحاديث يرووهنا يف صالة الس .ثالث قار إليه الاالة

 .مسعت عبد اهلل يقرأ يف الظهر والعار :عن سفيان عن أشعث بن سليم عن عبد اهلل بن زياد قال

وال نرى بأسا إن تعمد اجلهر بالقراءة ليعلم من خلفه أنه يقرأ وهم  .وهذا عندنا ال يوجب سهوا
 لظهر والعار ويوجبون السهو يكرهون أن جيهر بشيء من القراءة يف ا .يكرهون هذا
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ابن مهدي عن سفيان عن أيب إسحاق عن األسود  .وحنن نوافق هذا وهم خيالفونه .على من فعله  

أن عبد اهلل كان يكرب من صالة الابح من يوم عرفة إىل صالة العار من يوم النحر ابن مهدي عن 
وليسوا يقولون  .مرة عن أيب وائل عن عبد اهلل مثله سفيان الثوري عن غيالن بن جامع عن عمرو بن

وأما حنن  .يكرب من صالة الابح يوم عرفة إىل صالة العار من آخر أيام التشريق :هبذا يقولون



يكرب من صالة الظهر من يوم النحر إىل صالة الابح  :مبا روي عن ابن عمر وابن عباس :فنقول
  .عود لقول ابن عباس وابن عمرفنترك قول ابن مس .من آخر أيام التشريق

واهلل  -والذي قلنا أشبه األقاويل  .وأما هم فييالفون قول من مسينا وما رووا عن ابن مسعود معا 
وأن التكبري  .مبا يعرف أهل العلم وذلك أن للتلبية وقتا تنقضي إليه وذلك يوم النحر -تعاىل أعلم 

اء التلبية يوم النحر صالة الظهر وآخر صالة تكون إمنا يكون خلف الاالة وأول صالة تكون بعد انقض
ابن مهدي عن سفيان عن أيب إسحاق عن سليم بن حنظلة  .مبىن صالة الابح من آخر أيام التشريق

 .أنت أعلم فإذا سجدت سجدنا وهبذا نقول :قرأت السجدة عند عبد اهلل فنظرت إليه فقال :قال

وإذا سجد القارىء أحببنا  .ع وأحب إلينا أن يسجدليست السجدة بواجبة على من قرأ وعلى من مس
للسامع أن يسجد وقد روينا هذا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وعن عمر ورووا ذلك عن ابن مسعود 
وهم خيالفون هذا ويزعمون أهنا واجبة على السامع أن يسجد وإن مل يسجد اإلمام فييالفون روايتهم 

ابن عيينة عن عبدة عن زر بن  .لى اهلل عليه وسلم وعن عمرعن ابن مسعود وروايتنا عن النيب ص
إمنا هي توبة نيب ابن عيينة عن أيوب عن  :حبيش عن ابن مسعود أنه كان ال يسجد يف     ويقول
وهم خيالفون ابن مسعود  .أنه سجدها :عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

أيب هند عن الشعيب عن علقمة عن عبد اهلل يف الاالة على  ويقولون هي واجبة ابن علية عن داود بن
صلى  :مسعت زر بن حبيش يقول :رجل عن شعبة عن رجل قال .ال وقت وال عدد :اجلنائز

كرب  :وحنن نروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه .عبد اهلل على رجل ميت فكرب عليه مخسا
أنه كرب على  :ة عن النيب صلى اهلل عليه وسلممالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أيب هرير .أربعا

وهم يقولون  .النجاشي أربعا ومل يرو عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قط أنه كرب على ميت إال أربعا
فيالفوا ابن مسعود وقالوا  .التكبري على اجلنائز أربعا أربعا ال يزاد فيها وال ينقص :ونقول .قولنا

 عن يزيد بن أيب زياد عن  أخربنا هشيم .يف هذا بروايتنا
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اللهم ربنا لك احلمد ملء   :أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال :أيب جحيفة عن عبد اهلل  
وحنن نستحب هذا ونقول به ألنه موافق ما  .السموات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد  
أخربنا إسحاق بن يوسف  .ا كراهة شديدةروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وهم يكرهون هذ

صلى العار قدر ما يسري الراكب  :األزرق عن سفيان عن أيب إسحاق عن علقمة عن عبد اهلل قال
تؤخر العار قدر ما يسري الراكب فرسيا فييالفون ما رووا ما مل يدخل  :فرسيني وهم يقولون

نا روينا أن النيب صلى اهلل عليه يالي العار يف أول وقتها أل :وأما حنن فنقول .الشمس صفرة
هشيم عن مناور  .وسلم كان يالي العار مث يذهب الذاهب إىل قباء فيأتيهم والشمس بيضاء نقية

وهم خيالفون  .كان يقرأ بفاحتة الكتاب يف اجلنائز :عن احلسن عن رجل من هذيل أن ابن مسعود
أخربنا  .يقرأ اإلمام بفاحتة الكتاب :وأما حنن فنقول هبذا نقول .هذا وال يقرؤون على اجلنائز

صليت خلف ابن عباس على  :بذلك إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد اهلل بن عوف قال
 :فلما فرغ أخذت بيده فسألته عن ذلك فقال .جنازة فقرأ بفاحتة الكتاب وسورة وجهر حىت أمسعنا

مسعت ابن عباس جيهر بفاحتة  :سعيد قالسنة وحق أخربنا ابن علية عن ابن عجالن عن سعيد بن أيب 
أخربنا إسحاق بن يوسف عن سفيان  .إمنا فعلت لتعلموا أهنا سنة :الكتاب على اجلنائز ويقول

  .التكبري حترمي الاالة وانقضاؤها التسليم :الثوري عن أيب إسحاق عن أيب األحو  عن عبد اهلل قال

  .لتشهد فقد متت صالته وال شيء عليهوليسوا يقولون هبذا يزعمون أن من جلس مقدار ا 

ألنه يوافق ما روينا عن النيب صلى اهلل  .حترمي الاالة التكبري وانقضاؤها التسليم :وأما حنن فنقول 
أخربنا سعيد بن سامل عن سفيان الثوري عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل عن حممد ابن  .عليه وسلم

مفتاح الاالة الوضوء وحترميها التكبري وحتليلها   :سلم قالاحلنفية عن علي عن النيب صلى اهلل عليه و
ال خيرج من الاالة حىت يسلم ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم جعل حد  .التسليم  وهكذا نقول
فكل حدث كان يفسد الاالة فيما بني التكبري إىل التسليم فهو يفسدها ألن من  .اخلروج من التسليم

هشيم  .ا صالة فال جيوز أن يكون يف صالة فيعمل ما يفسدها وال تفسدالدخول فيها إىل اخلروج منه
ألن أجلس على الرضف أحب إيل من أن  :أخربين اهليثم أنه مسع ابن مسعود يقول :عن حاني قال

قيام صالة اجلالس التربع وحنن نكره ما يكره ابن مسعود من تربع  :أتربع يف الاالة وهم يقولون
 الفون ابن الرجل يف الاالة وهم خي
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أخربنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن  .مسعود ويستحبون التربع يف الاالة  

صليت مع النيب صلى اهلل عليه وسلم ركعتني ومع  :صلى عثمان مبىن أربعا فقال عبد اهلل :يزيد قال
فحدثين معاوية بن قرة أن  :قال األعمش .رقأيب بكر ركعتني ومع عمر ركعتني مث تفرقت بكم الط

اخلالف شر وهم  :عبت على عثمان وتالي أربعا قال :عبد اهلل صالها بعد أربعا فقيل له
ال يالح للمسافر أن يالي أربعا فإن صلى أربعا فلم جيلس يف الثانية مقدار التشهد فسدت  :يقولون

أخربنا حفص عن األعمش عن  .د فسدت صالتهصالته فريوون عن عبد اهلل أنه فعل ما إن فعلمه أح
وهم  .كان عبد اهلل يكره أن يقرأ القران يف أقل من ثالث :إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد قال
أخربنا وكيع عن سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن  .يستحبون أن يقرأ يف أقل من ثالث

ال ختلطوا به ما ليس منه وهم  :من املاحف ويقول رأيت عبد اهلل حيك املعوذتني :بن يزيد عن قال
يروون عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قرأ هبما يف صالة الابح ومها مكتوبتان يف املاحف الذي مجع 
على عهد أيب بكر مث كان عند عمر مث عند حفاة مث مجع عثمان عليه الناس ومها من كتاب اهلل عز 

أخربنا ابن مهدي وغريه عن سفيان الثوري عن أيب إسحاق  .صاليت وجل وأنا أحب أن أقرأ هبما يف
 :كان عبد اهلل يعطينا العطاء يف زبل صغار مث يأخذ منها زكاة وهم يقولون :عن هبرية بن يرمي قال

وحنن نروي عن أيب بكر أنه كان ال  .ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول وال نأخذ من العطاء
وعن عمر وعثمان وحنن نقول بذلك أخربنا ابن علية وابن أيب زائدة عن ليث عن  يأخذ من العطاء زكاة

أحص ما مر من السنني فإذا دفعت إليه ماله قلت  :جماهد عن ابن مسعود أنه كان يقول لويل اليتيم
  .قد أتى عليه كذا وكذا فإن شاء زكى وإن شاء ترك :له

باإلحااء ألن من مل جتب عليه زكاة ال يؤمر بإحااء  ولو كان ابن مسعود ال يرى عليه زكاة مل يأمره 
ولكن كان ابن مسعود يرى عليه الزكاة  .السنني كما ال يؤمر الايب بإحااء سنيه يف صغره للاالة

حيسب الويل السنني اليت وجبت على الايب فيها الزكاة  :وكان ال يرى أن يزكيها الويل وكان يقول



وحنن  .ليس يف مال الايب زكاة :وهم يقولون .أعلمه ذلكفإذا بلغ الايب ودفع إليه ماله 
يزكي ألنا روينا ذلك عن عمر وعلي وعائشة وابن عمر وروينا ذلك عن النيب صلى اهلل عليه  :نقول
أخربنا بذلك عبد اجمليد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  .وسلم
  .ال تذهبها أو تستهلكها الادقة  ابتغوا يف أموال اليتامى لئ  :قال
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 باب الايام  

أخربنا ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن عبيد بن عمري أن عليا سئل عن القبلة للاائم  
  .ال بأس بقبلة الاائم :وليسوا يقولون هبذا يقولون .ما يريد إىل خلوف فمها :فقال

هذا  :أنه صلى الابح مث قال :أيب خالد عن أيب السفر عن علي رضي اهلل عنهأخربنا إمساعيل بن  
وليسوا وال أحد علمناه يقول هبذا إمنا السحور قبل  .حني يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود

أخربنا رجل عن الشيباين عن  .طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد حرم الطعام والشراب على الاائم
من كان منكم أصبح صائما فليتم  :ة أن عليا رضي اهلل عنه خرج يستسقي يوم عاشوراء فقالأيب ماوي

  .وليسوا يقولون هبذا .صيامه ومن كان مفطرا فال يأكل

أخربنا رجل عن شعبة عن أيب إسحاق عن عبد اهلل بن مرة  .من أصبح مفطرا فال ياوم :يقولون 
 .وهم يستحبون صوم يوم اجلمعة .يوم اجلمعة عن احلرث عن علي رضي اهلل عنه أنه كره صوم

أخربنا رجل عن شعبة عن مناور عن هالل بن يساف عن عبد  .فييالفون عليا رضي اهلل تعاىل عنه
وليسوا يأخذون هبذا وأما حنن فنروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم   .كره القبلة للاائم :اهلل أنه

أخربنا ابن  .ال بأس أن يقبل الاائم   :ونقول .بهأنه قبل وهو صائم  وعن غري واحد من أصحا
جاء  :مهدي وإسحاق األزرق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن املستورد بن األحنف قال

إين ظللت اليوم ال صائم وال مفطر كنت أتقاضى غرميا يل فماذا ترى  :رجل فالى معه الظهر فقال



وغريه عن سفيان  .بشر بن السري .إن شئت صمت وإن شئت أفطرت أخربنا رجل :قال
الثوري عن األعمش عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن أن حذيفة بدا له بعد ما زالت 

 .وهم ال يرون هذا ويزعمون أنه ال يكون صائما حىت ينوي الاوم قبل الزوال .الشمس فاام

أحدكم باخليار  :د عن عبد اهلل قالأخربنا أبو معاوية عن األعمش عن عمارة عن عبد الرمحن بن يزي
املتطوع بالاوم مىت شاء نوى الايام فأما من عليه صوم  :وأما حنن فنقول .ما ملن يأكل أو يشرب

  .واجب فعليه أن ينويه قبل الفجر واهلل أعلم
  

 ID ' '   على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فايح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   
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 باب احلج  

أخربنا أبو معاوية عن األعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن  :قال الشافعي رمحه اهلل 
  .وليسوا يأخذون بذلك .احلج أشهر معلومات ليس فيها عمرة : قالعبد اهلل

ويزعمون أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قرن احلج والعمرة يف أشهر احلج وأما حنن فروينا أن  
أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم الذين خرجوا معه يف حجته منهم من قرن احلج مع العمرة ومنهم 

أخربنا بذلك مالك عن ابن شهاب عن عروة عن  .ىل احلج ومنهم من أفرد احلجمن متتع بالعمرة إ
ال  .فبهذا قلنا .وأفرد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم احلج :عائشة رضى اهلل تعاىل عنها قالت

أخربنا ابن  .وقد كان ابن مسعود فيمن شهد تلك احلجة فيما علمنا .بأس بالعمرة يف أشهر احلج



يا أبا أمية  :قال يل عمر :قال .عن إبراهيم بن عبد األعلى عن سويد بن غفلةمهدي عن سفيان 
 .وهم خيالفون هذا وال يرون الشرط شيئا .حج واشترط فإن لك ما شرطت وهلل عليك ما اشترطت

يشترط وله الشرط ألنه موافق ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه أمر ضباعة  :وأما حنن فنقول
أخربنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن النيب صلى اهلل  .بالشرط وما روي عن عائشة بنت الزبري

  :إين شاكية فقال :أما تريدين احلج  فقالت  :عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبري فقال

 :أخربنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال .واشترطي أن حملي حيث حبستين   .حجي

اللهم احلج  :قل :ماذا أقول قالت :بن أخيت هل تستثين إذا حججت قلتيا ا :قالت يل عائشة
أخربنا ابن عيينة عن مناور  .أردت وله عمدت فإن يسرته فهو احلج وإن حبسين حابس فهي عمرة

وليسوا  .أنه لبىعلى الافا يف عمرة بعد ما طاف بالبيت :عن أيب وائل عن مسروق عن عبد اهلل
فمنهم من قال يقطع التلبية يف  :وإمنا اختلف الناس عندنا .يقول هبذاوال أحد من الناس علمناه 

  .ابن عباس :إذا استلم الركن وهو قول :العمرة إذا دخل احلرم وهو قول ابن عمر ومنهم من قال

  .وبه يقولون هم أيضا .أخربنا رجل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس .وهبذا نقول 

أخربنا ابن مهدي عن شعبة عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن  . يليب أحدفأما بعد الطواف بالبيت فال 
لبيك اللهم لبيك لبيك ال   :كانت تلبية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :بن يزيد عن عبد اهلل قال

 شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك  وليسوا وال أحد علمناه يقول هذا 
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ة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث املسلمني إىل اليوم زيادة على هذه التلبية  ألن تلبي .فيالفوه  

أخربنا ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن  .وامللك ال شريك لك  
وليسوا يقولون هبذا بل تثبت عن النيب صلى اهلل عليه  .يزيد أن عبد اهلل تنفل بني املغرب والعشاء جبمع

أخربنا الوليد بن مسلم عن ابن أيب ذئب عن الزهري عن  .وسلم أنه صالمها ومل يال بينهما شيئا
سامل عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مجع بني املغرب والعشاء ومل يتطوع بينهما وال على أثر 



األسود عن عبد  أخربنا ابن علية عن أيب محزة ميمون عن إبراهيم عن .وهبذا نقول :واحدة منهما
وهم يزعمون أن القرآن أفضل  .شعث وسفر :نسكان أحب إيل أن يكون لكل منهما :اهلل قال

أخربنا سفيان عن عبد الكرمي اجلزري عن أيب  .وبه يفتون من استفتاهم وعبد اهلل كان يكره القرآن
حنكم فيه بقيمته يف  :وهم خيالفونه ويقولون .عبيدة عن عبد اهلل أنه حكم يف الريبوع جفرا أو جفرة

 .املوضع الذي يااب فيه ولو يبلغ أن يكون غري جفرة مل يهد إال الثين فااعدا ما يكون أضحية

فييالفونه من وجهني وال يقولون يف قوهلم هذا بقول أحد من السلف وأما حنن فنقول به ألنه مثل ما 
  .روينا عن عمر وهو قول عوام فقهائنا واهلل أعلم

  
 ID ' '    الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو

 األصل واحلذف 
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فايحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عافور فإن  :أفاح هذا إن ثبت  
  
  .بت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيهث  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيينا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفايح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ة من شوالست) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فايح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   



  
 بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ  سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من  
  
  .احلديث  
  
 يتربان بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
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 كتاب اختالف مالك والشافعي رضي اهلل عنهما  

سألت  :فعي رمحه اهلل تعاىل قالأخربنا أبو حممد الربيع بن سليمان املرادي املؤذن صاحب الشا 
قد كتبت هذه احلجة يف  :الشافعي بأي شيء تثبت اخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال

 :أعد من هذا مذهبك وال تبال أن يكون فيه هذا املوضع فقال الشافعي :كتاب  مجاع العلم  فقلت

 عليه وسلم فهو ثابت عن رسول اهلل صلى إذا حدث الثقة عن الثقة حىت ينتهي إىل رسول اهلل صلى اهلل
وإذا  .اهلل عليه وسلم وال نترك لرسول اهلل حديثا أبدا إال حديثا وجد عن رسول اهلل حديث خيالفه

أحدمها أن يكون هبا ناسخ ومنسوخ فنعمل بالناسخ  :اختلفت األحاديث عنه فاالختالف فيها وجهان
فإن  .لة على أيها الناسخ فنذهب إىل أثبت الروايتنيأن ختتلف وال دال :واآلخر .ونترك املنسوخ

فيما سوى ما اختلف فيه احلديثان من سنته  .تكافأتا ذهبت إىل أشبه احلديثني بكتاب اهلل وسنة نبيه
وال يعدو حديثان اختلفا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يوجد فيهما هذا أو غريه مما يدل على األثبت 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإذا كان احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال من الرواية عن رسول 
خمالف له عنه وكان يروي عمن دون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حديث يوافقه مل يزور قوة 

وإن كان يروى عمن دون رسول اهلل حديث  .وحديث النيب صلى اهلل عليه وسلم مستغن بنفسه
ولو علم من روي عنه خالف  .ىل ما خالفه وحديث رسول اهلل أوىل أن يؤخذ بهخيالفه مل ألتفت إ



أفيذهب صاحبنا هذا  :فقلت للشافعي .سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سنته اتبعها إن شاء اهلل
فاذكر ما ذهب إليه صاحبنا من  :قلت .يف بعض العلم وتركه يف بعض .نعم :املذهب قال

أيب بكر وال عمر وال عثمان وال علي شيئا  :عليه وسلم مما مل يرو عن األئمةحديث النيب صلى اهلل 
ما يدل على ما وصفت وأذكر أيضا  -إن شاء اهلل  -سأذكر من ذلك  .نعم :فقال .يوافقه

ما ذهب إليه من حديث رسول اهلل وفيه عن بعض األئمة ما خيالفه ليكون أثبت للحجة عليكم يف 
ون مرة باحلديث عن النيب دون غريه وتدعون له ما خالفه مث تدعون احلديث اختالف أقاويلكم فتستغن

أنه أخربنا مالك عن  :ومن ذلك :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .مرة أخرى بغري حديث خيالفه
وأخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن  :زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد اهلل بن عباس قال

إن الشمس خسفت فالى النيب صلى اهلل عليه وسلم ركعتني  :ا قاالعمرة عن عائشة كالمه
  .ووصفامها يف كل ركعة ركعتني
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تالي ركعتني  :فأخذنا حنن وأنتم به وخالفنا غريكم من الناس فقال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل  

 :وله وخالفنا غريهم من الناس فقالوروى حديثا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل ق .كاالة الناس

تالي ركعتني يف كل ركعة ثالث ركعات واحتج علينا بأن ابن عباس صلى يف زلزلة ركعتني يف كل 
ركعة ثالث ركعات واحتج علينا غريه بأن علي بن أيب طالب صلى ركعتني يف كل ركعة أربع ركعات 

هلل صلى اهلل عليه وسلم مل يكن يف أحد أو مخس وكانت حجتنا عليهم أن احلديث إذا ثبت عن رسول ا
وأخربنا مالك عن زيد بن أسلم عن  :قال الشافعي رمحه اهلل .بعده حجة لو جاء عنه شيء خيالفه

عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن األعرج حيدثونه عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
الشمس فقد أدرك الابح ومن أدرك ركعة من من أدرك ركعة من الابح قبل أن تطلع   :وسلم قال

 :فقلنا حنن وأنتم هبذا وخالفنا بعض الناس فيه فقال .العار قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العار

هو مدرك العار وصالته الابح فائتة من قبل أنه خرج إىل وقت هنى فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه 



فكانت حجتنا عليه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  :ىلقال الشافعي رمحه اهلل تعا .وسلم عن الاالة
 .إمنا هنى عما ال يلزم من الالوات وهذه صالة الزمة قد بينها وأخربنا أنه مدرك يف احلالني معا

كيف ثبتم حديث أيب هريرة وحده عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  :أفرأيتم لو احتج عليكم رجل فقال
صلى اهلل عليه وسلم غري أيب هريرة ومل تردوه بأن هذا مل يرو عن أيب بكر ومل يروه أحد علمته عن النيب 

ما كانت  :وال عمر وال عثمان وال علي وال أحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قلت
قال  .حجتنا عليه إال أنه إذا ثبت احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم استغين به عمن سواه

نا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الشافعي أخرب
 .فأخذنا حنن وأنتم به .إذا اشتد احلر فأبردوا عن الاالة فإن شدة احلر من فيح جهنم    :قال

 عمر إن احلر والربد مل حيدثا بعد ومل يذهبا بعد فلما مل يأت عن أيب بكر وال :أفرأيتم إن قال لنا قائل
وال عثمان وال علي أهنم أمروا باإلبراد ومل ترووه عن واحد منهم وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم حيض 
على أول الوقت وذلك يف احلر والربد سواء هل احلجة إال ثبوت هذا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وأن 

 يرو عن أحد من أصحاب النيب حضه على أول الوقت ال يدفع أمره بتأخري الظهر يف شدة احلرة ولو مل
 قال الشافعي  .صلى اهلل عليه وسلم استغىن فيه باخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
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أخربنا مالك عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة عن محيدة ابنة عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت   

إهنا ليست بنجس    :اهلل عليه وسلم قال يف اهلرة كعب بن مالك عن أيب قتادة أن رسول اهلل صلى
وخالفنا بعض الناس فكره  .ال بأس بالوضوء بفضل اهلرة :فقلنا .فأخذنا حنن وأنتم به :قال

حديث  :أفرأيتم إن قال لكم قائل .الوضوء بفضلها واحتج بأن ابن عمر كره الوضوء بفضلها
الناس بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم فنحن نوهنه بأن مل محيدة عن كبشة ال يثبت مثله واهلرة مل تزل عند 

 .يرو عن أيب بكر وال عمر وال عثمان وال علي ما يوافق ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبع   :واحتج أيضا بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال



فهل احلجة عليه إال أن املرأتني إن  .اهلرة فال أتوضأ بفضلهاوال  .مرات  والكلب ال يؤكل حلمه
كانتا معروفتني ثبت حديثهما وأن اهلر غري الكلب الكلب جنس مأمور بغسل اإلناء منه سبعا وال نتوضأ 

ويف اهلرة حديث أهنا ليست بنجس فنتوضأ بفضلها ونكتفي باخلرب عن النيب صلى اهلل عليه  .بفضله
  .حد بعده قال بهوسلم من أن يكون أ

وال يكون يف أحد قال خبالف ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حجة وال يف أن مل يرو إال من  
قال الشافعي أخربنا مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر عن عروة عن  .وجه واحد إذا كان الوجه معروفا

إذا مس أحدكم ذكره   :قولمروان عن بسرة بنت صفوان أهنا مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم ي
ال يتوضأ من مس الذكر واحتج حبديث رواه  :فليتوضأ  فقلنا حنن وأنتم به وخالفنا بعض الناس فقال

وحديثنا  .عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يوافق قوله فكانت حجتنا عليه أن حديثه جمهول ال يثبت مثله
ن مسعود وابن عباس وعمران بن احلاني واحتج علينا بأن حذيفة وعلي بن أيب طالب واب .معروف

رويتم عن سعد  :ليس يف مس الذكر وضوء وقالوا :وعمار بن ياسر وسعد بن أيب وقا  قالوا
ورويتموه عن ابن عمر ومن رويناه عنه أكثر ال توضئون لو مسستم أجنس  .قولكم وروينا عنه خالفه

م مل يكن يف قول أحد خالفه حجة على فكانت حجتنا أن ما ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسل .منه
أفال نتهم الرواية عن رسول اهلل إذا جاء عن مثل من وصفت وكان من  :فقال منهم قائل .قوله

ال جيوز لعامل يف دينه أن حيتج مبا يرى احلجة  :مس ما هو أجنس منه ال جيب عليه عندكم وضوء فقلت
أرأيت إن قال لك  :فيمن يروى فقلت له ومل ال تكون احلجة فيه والغلط ميكن :قال .يف غريه
أهتم مجيع ما رويت عمن رويته عنه فأخاف غلط كل حمدث منهم عمن حدث عنه إذا روي  :قائل

 عن النيب 
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فهل رواه عن  :قلت .ال جيوز أن يتهم حديث أهل الثقة :قال .صلى اهلل عليه وسلم خالفه  

ورواه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم واحد عن  :قلت .نعم :أحد منهم إال واحد عن واحد قال



فإننا علمنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قاله بادق احملدث عندي  :قلت .نعم :واحد قال
وعلمنا بأن النيب صلى اهلل  :قلت .نعم :وعلمنا أن من مسينا قاله حبديث الواحد عن الواحد قال

فإذا استوى العلمان من خرب الاادقني  :قلت .نعم :قاله قال عليه وسلم قاله علمنا بأن من مسينا
أيهما كان أوىل بنا أن ناري إليه اخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أوىل بأن نأخذ به أو اخلرب 

 .قلت ثبوهتما واحد .بل اخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إن ثبت :عمن دونه قال

وإن أدخلتم على امليربين عنه  . صلى اهلل عليه وسلم أوىل أن ياار إليهفاخلرب عن رسول اهلل :قال
أهنم ميكن فيهم الغلط دخل عليكم يف كل حديث روي خمالف احلديث الذي جاء عن رسول اهلل صلى 

ثبت خرب الاادقني فما ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أوىل عندنا  :فإن قلتم .اهلل عليه وسلم
ال الشافعي أخربنا مالك عن أيب الزبري املكي عن أيب الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ ق .أن يؤخذ به

بن جبل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان جيمع بني الظهر والعار واملغرب والعشاء يف سفره إىل 
  .فأخذنا حنن وأنتم به .تبوك

  .وسلم مل جيمع إال باملزدلفةوخالفنا فيه غرينا فروي عن ابن مسعود أن النيب صلى اهلل عليه  

فكانت حجتنا عليه  .أن اجلمع بني الاالتني إال من عذر من الكبائر :وروي عن عمر أنه كتب 
فقول من قال فعل أوىل أن يؤخذ به ألنه  .مل يفعل فقال غريه فعل :أن ابن مسعود وإن قال

عن النيب صلى اهلل عليه  مل يفعل غري شاهد وليس يف قول أحد خالف ما روي :والذي قال .شاهد
وسلم حجة ملا وصفت من أنا إذا علمنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال شيئا وغريه قال غريه فال 

وإن أدخلت أن  .يشك مسلم يف أن ما جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان أوىل أن يؤخذ به
يه وسلم أدخلنا ذلك يف حديث من روي الرجال احملدثني ميكن فيهم الغلط يف حديث النيب صلى اهلل عل

عنه ما خيالف ما جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وكان ذلك يف حديث من روى عن بعض أصحاب 
النيب صلى اهلل عليه وسلم أمكن ألنه ال يروي عن النيب عليه السالم شيئا مساعا إال أصحابه وأصحابه 

فكيف يتهم حديث األفضل وال يتهم حديث  .ونخري ممن بعدهم وعامة من يروي عمن دونه التابع
الذي هو دونه ولسنا نتهم منهم واحدا ولكنا نقبلهما معا واحلجة فيما قاله رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 وسلم دون ما 
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وال يوهن اجلمع يف السفر بأن يقول رجل سافر أبو بكر غازيا وحاجا وعمر حاجا  .قال غريه  

عثمان غازيا وحاجا ومل يثبت أن أحدا منهم مجع يف سفر بل يكتفي مبا جاء عن النيب صلى اهلل وغازيا و
عليه وسلم فال يوهنه أن مل حيفظ أنه عمل به بعده وال يزيده قوة أن يكون عمل به بعده ولو خولف 

اود بن قال الشافعي أخربنا مالك عن د .بعد ما أوهنه وكانت احلجة فيما روي عنه دون ما خالفه
صلى لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه  :احلاني عن أيب سفيان موىل ابن أيب أمحد عن أيب هريرة قال
 .قارت الاالة أم نسيت يا رسول اهلل :وسلم صالة العار فسلم من ركعتني فقام ذو اليدين فقال

صدق ذو أ  :مث أقبل على الناس فقال .كل ذلك مل يكن    :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم
فأمت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما بقي من الاالة مث سجد سجدتني وهو  .نعم :اليدين  فقالوا

الكالم يف الاالة عامدا يقطعها وكذلك يقطعها  :جالس فقلنا حنن وأنتم هبذا وخالفنا غرينا فقال
 صلى اهلل عليه وروي عن ابن مسعود أن رسول اهلل .الكالم وإن ظن املالي أنه قد أكمل مث تكلم

فقلنا  .إن اهلل حيدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث اهلل أن ال تكلموا يف الاالة    :وسلم قال
هذا ال خيالف حديثنا هنى عن الكالم عامدا فأما الكالم ساهيا فلم ينه عنه والدليل على ذلك أن حديث 

ديث ابن مسعود بزمان فلم نوهن حنن ابن مسعود مبكة قبل اهلجرة وحديث أيب هريرة باملدينة بعد ح
وأنتم هذا احلديث بأن مل يرو عن أيب بكر وال عمر وال عثمان وال علي أهنم فعلوا مثل هذا وال قالوا من 

واكتفينا باخلرب ملا ثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومل حنتج فيه إىل أن  .فعل مثل هذا جاز له
أخربنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرمحن األعرج عن عبد اهلل  قال الشافعي .يعمل به بعده غريه

صلى لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ركعتني مث قام فلم جيلس وقام الناس معه فلما  :بن حبينة قال
قضى صالته ونظرنا تسليمه كرب فسجد سجدتني وهو جالس قبل التسليم فأخذنا حنن وأنتم هبذا وقلنا 

تسجدان بعد  :هو يف النقص من الاالة قبل التسليم فيالفنا بعض الناس وقاليسجد للس :وقلتم
التسليم واحتج بروايتنا فقال من احتج عن مالك سجدمها النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الزيادة بعد 

السالم فسجدهتما كذلك وسجدمها يف النقص قبل السالم فسجدهتما كذلك ومل نوهن هذا بأن مل يرو 



صلى اهلل  .األئمة فيه شيء خيالفه وال يوافقه واكتفينا حبديث النيب صلى اهلل عليه وسلم عن أحد من
 عليه وسلم أخربنا مالك عن يزيد بن رومان عن صاحل بن خوات عمن صلى مع النيب صلى اهلل 
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فالى  .أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو :عليه وسلم يوم ذات الرقاع صالة اخلوف  

بالذين معه ركعة مث ثبت قائما فأمتوا ألنفسهم مث انارفوا فافوا وجاه العدو وجاء الطائفة األخرى 
قال الشافعي  .فالى هبم الركعة اليت بقيت من صالته مث ثبت جالسا وأمتوا ألنفسهم مث سلم هبم
سم عن صاحل بن خوات أخربنا بعض أصحابنا عن عبد اهلل بن عمر عن أخيه عبيد اهلل بن عمر عن القا

فأخذنا حنن وهو هبذا حىت حكي لنا  .عن خوات بن جبري عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل معناه
ال تالى صالة اخلوف اليوم  :عنه غري ما عرضنا عليه وخالفنا بعض الناس فقال فيه خبالف قولنا فقال

قد  :كان من حجته أن قالو .فكانت حجتنا عليه ما ثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
اختلفت األحاديث يف صالة اخلوف عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل نعلم أن أبا بكر وال عمر وال 

والاالة خلف النيب صلى  .عثمان وال ثبت عن علي أن واحدا منهم صلى صالة اخلوف وال أمروا هبا
ن خلفائه حديث يثبت باالهتا ومل وبأن مل يرو ع .اهلل عليه وسلم يف الفضل ليست كهي خلف غريه

فكانت  .يزالوا حماربني وحماربا يف زماهنم فهذا يدل على أنه كان للنيب صلى اهلل عليه وسلم خاصة
حجتنا عليه أنه ثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو عام إال بداللة ألنه ال يكون شيء من فعله 

  أو إمجاع أنه خا  وإال اكتفينا باحلديث عنخاصا حىت تأتينا الداللة من كتاب أو سنة 

 ID ' '   انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا.  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 ت املعدود أو حذفته قال القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكر  
  



سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
 ويقولون 

  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 قول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل وال (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
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 باب ما جاء يف الادقات  

زين عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أن النيب قال الشافعي أخربنا مالك بن أنس عن عمرو بن حيىي املا 
ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة وليس فيما دون مخس أواق صدقة    :صلى اهلل عليه وسلم قال

 :قال اهلل تبارك وتعاىل لنبيه عليه السالم :فأخذنا حنن وأنتم هبذا وخالفنا فيه بعض الناس فقال .

فيما سقت السماء العشر  مل خياص   :عليه وسلمخذ من أمواهلم صدقة  وقال النيب صلى اهلل  



 .اهلل عز وجل ماال دون مال ومل خياص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف هذا احلديث ماال دون مال

ال يكون مال فيه صدقة وآخر ال صدقة فيه  :وقال .فهذا احلديث يوافق كتاب اهلل والقياس عليه
ففيه العشر فكانت حجتنا عليه أن رسول  -بقل  وإن حزمة -وكل ما أخرجت األرض من شيء 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم املبني عن اهلل معىن ما أراد إذ أبان ما يؤخذ منه من األموال دون ما مل يرد 
قال  .واحلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما سقت السماء مجلة واملفسر يدل على اجلملة

ه فيقول كالما يريد به قد قام باألمر بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم أبو الشافعي وقد مسعت من حيتج عن
بكر وعمر وعثمان وعلي وأخذوا الادقات يف البلدان أخذا عاما وزمانا طويال فما روي عنهم وال عن 

وللنيب صلى اهلل عليه وسلم عهود  :قال .ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة :واحد منهم أنه قال
قال الشافعي  .د منها وما رواه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم إال أبو سعيد اخلدريما هذا يف واح

فكانت حجتنا عليه أن احملدث به ملا كان ثقة اكتفي خبربه ومل نرده بتأويل وال بأنه مل يروه غريه وال بأنه 
ا وبأهنا إذا كانت مل يرو عن أحد من األئمة مثله اكتفاء بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عما دوهن

وال  .إذ النيب صلى اهلل عليه وسلم أعلم مبعىن الكتاب .مناوصة بينة مل يدخل عليها تأويل كتاب
وكان إذا  .تأويل حديث مجلة حيتمل أن يوافق قول النيب صلى اهلل عليه وسلم املناو  وخيالفه

وهنه أن مل يروه إال واحد عن النيب احتمل املعنيني أوىل أن يكون موافقا له وال يكون خمالفا فيه ومل ي
  .صلى اهلل عليه وسلم إذا كان ثقة

من   :قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن عبد اهلل بن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال 
يف هذا دليل  :وقلنا .باع خنال قد أبرت فثمرهتا للبائع إال أن يشترط املبتاع  فقلنا حنن وأنتم هبذا

إذا قضى النيب  :فيالفنا بعض الناس يف هذا فقال .نه من باع خنال مل تؤبر فالثمرة للمشتريعلى أ
 صلى اهلل عليه وسلم بالثمرة إذا أبرت للبائع إال أن يشترط املبتاع علمناه إذا أبر فقد زايل أن 
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لك إذا زايلها وإن مل يؤبر فهو مل يظهر كما يكون احلمل مغيبا مل يظهر وكذ .يكون مغيبا يف شجره  
هكذا تقولون يف األمة تباع حامال محلها للمشتري فإذا فارقها فولدها للبائع والثمر إذا  :للبائع وقال

إن  :فكانت حجتنا عليهم أن قلنا :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .خرج من النيلة فقد فارقها
اهلل صلى اهلل عليه وسلم حكما بعد اإلبار دل الثمرة إن كانت خارجة من النيل فحكم فيها رسول 
اتبعنا أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما أمر  .على فرقه بني حكم حال الثمرة قبل اإلبار وبعده

به ومل جنعل أحدمها قياسا على اآلخر ونسوي بينهما إن ظهرا فيها ومل نقسهما على ولد األمة وال 
سنة على وجهها ما وجدنا السبيل إىل إمضائها ومل نوهن هذا  نقيس سنة على سنة ولكن منضي كل

احلديث بقياس وال شيء مما وصفت وال بأن اجتمع هذا فيه وإن مل يرو فيه عن أيب بكر وال عمر وال 
عثمان وال علي قول وال حكم وال أمر يوافقه واستغنينا باخلرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فيه عما 

  .سواه
  
 بيع الثمار  باب يف 

أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
أخربنا ممالك عن محيد  :قال الشافعي .هنى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها هنى البائع واملشتري

يا  :بيع الثمار حىت تزهى فقيلالطويل عن أنس بن مالك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن 
أرأيت إذا منع اهلل الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال  :حىت حتمر وقال :رسول اهلل وما تزهى قال

قول النيب صلى اهلل عليه وسلم يدل على  :فأخذنا هبذا احلديث حنن وأنتم وقلنا :قال .أخيه
إذا منع اهلل الثمرة فبم يأخذ  أحدمها أن بدو صالحها احلمرة ومثلها الافرة وأن قوله  :معنيني

كل من ابتاع  :أحدكم مال أخيه  أنه إمنا مينع من الثمرة ما يترك إىل مدة يكون يف مثلها التلف فقلنا
من اشترى مثرة قد بدا  :مثرة قد بدا صالحها فله تركها حىت جتد وخالفنا بعض الناس يف هذا فقال

املاء الذي به صالح النيل للبائع يستبقي خنله وماءه صالحها مل يكن له تركها وذلك أن ملك النيل و
فكانت حجتنا عليه أن  .وال جيوز أن يشترطه ألنه ال يعرف حاة الثمرة من الثمن من حاة اإلجارة

قول النيب صلى اهلل عليه وسلم  إذا منع اهلل الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه  يدل على أنه إمنا مينع ما 



ورأينا أن من خالفنا فيه قد ترك السنة وترك ما تدل  .ى مشتريه أن يقطفه مكانهيترك ال ما يكون عل
 عليه السنة لو احتج علينا بأنه مل يرو عن أيب بكر وال عمر وال عثمان وال علي قول وال قضاء يوافق 
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 :افعي رمحه اهلل تعاىلقال الش .هذا استغنينا باخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عما سواه  

أخربنا مالك عن عبد اهلل بن يزيد موىل األسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخربه عن سعد بن أيب 
قال الشافعي رمحه  .أنه هنى عن بيع الرطب بالتمر    :وقا  أخربه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

هلل عليه وسلم  هنى عن املزابنة  واملزابنة أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى ا :اهلل
أخربنا مالك عن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .بيع الثمر بالتمر كيال وبيع الكرم بالزبيب كيال

نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  أرخص لااحب العرية أن 
 :فقلنا .األحاديث كلها حني وجدنا هلا كلها خمرجافأخذنا حنن وأنتم ب :يبيعها خبرصها  قال

املزابنة بيع اجلزاف كله بشيء من صنفه كيال والرطب بالتمر إذا كان الرطب ينقص شيء واحد 
وذلك إذا كان موضوعا باألرض وأحللنا بيع العرايا  .متفاضل أو جمهول فقد حرم أن يباع إال مستويا

وخالفنا يف هذا بعض  .ابنة والرطب بالتمر إذا كان هلما وجه معاخبرصها مترا وهي داخلة يف معىن املز
روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حديثان خمتلفان  :الناس فلم جيز بيع العرايا وردها باحلديثني وقال

وكان الذي أخذنا به أشبه بسنته يف النهي عن التمر بالتمر إال كيال بكيل فرأينا لنا  .فأخذنا بأحدمها
قال الشافعي رمحه اهلل  .ثابتة مبا قلنا على من خالفنا إذا وجدنا للحديثني وجها منضيهما فيه معا احلجة
فإذا كانت لنا حجة كانت عليكم يف احلديثني يكونان هكذا فتنسبهما إىل االختالف وقد  :تعاىل

مل يرو عن أيب بكر يوجد هلما وجه ميضيان فيه معا فلم ندعه مبا وصفنا من حجة غرينا حبديثنا وال بأن 
قال الشافعي رمحه اهلل  .وال عمر وال عثمان وال علي واستغنينا باخلرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

أخربنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب رافع موىل النيب صلى اهلل عليه وسلم  :تعاىل
فأمرين  :فجاءته إبل فقال أبو رافع استسلف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من رجل بكرا :قال



مل أجد يف اإلبل إال مجال خيارا رباعيا  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره فقلت
وال بأس أن  :أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء فأخذنا حنن وأنتم هبذا وقلنا  :فقال

 .كله قياسا على هذا وخالفنا بعض الناس يف هذا يستسلف احليوان إال الوالئد وأن يسلف يف احليوان

ال يستسلف احليوان وال يسلف فيه وروي عن ابن مسعود أنه كره السلف فيه وعن غريه من أصحاب 
 النيب صلى اهلل عليه وسلم فلم نر يف واحد دون النيب صلى اهلل عليه وسلم حجة مع قول رسول اهلل صلى 
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معىن قول الشافعي يف هذا الذي هنى عنه ههنا قرض األمة خاصة ألن  :قال الربيع .لماهلل عليه وس  

  .هذا قول الشافعي :وقال .له أخذها منه فأما العبد فيجوز
  
 باب يف األقضية  

أخربنا مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فأخذنا حنن وأنتم به وإمنا أخذنا حنن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يمني مع الشاهدوسلم قضى بال
أنا رويناه من حديث املكيني موتاال صحيحا وخالفنا فيه بعض الناس فما احتج يف شيء  :به من قبل

من  منه قط علمته أكثر من حججه فيه ويف ثالث مسائل معه فزعم أن القرآن يدل على أن ال جيوز أقل
واليمني على املدعى عليه    :وزعم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال .شاهدين أو شاهد وامرأتني

وقاله عمر فكان هذا داللة على أن ال جتوز ميني إال على املدعى عليه وال حيلف مدع واحتج بابن 
ج بأن مل حيفظ عن شهاب وعطاء وعروة ومها رجال مكة واملدينة يف زماهنما أنكراه غاية النكرة واحت

أيب بكر وال عمر وال عثمان فيه شيء يوافقه وال عن علي من وجه ياح عنه وال عن واحد من 
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من وجه ياح وال عن ابن املسيب وال القاسم وال أكثر 

إمنا أخذنا باليمني  :ن قالالتابعني وبأنا أحلفنا يف املال ومل حنلف يف غريه وأن ربيعة بن أيب عبد الرمح
تأخذون بيمني وشاهد بأن وجدمتوها يف كتاب  :وقال .مع الشاهد أنا وجدناه يف كتب سعد

الرواية  :فكانت حجيت عليه أن قلت :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وتردون األحاديث القائمة



هنه أن ال يوجد عند غريه ومل عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثابتة وما ثبت عن رسول اهلل مل يو
يتأول معه قرآن ومل يدفعه أن أنكره عروة وابن شهاب وعطاء ألنه ليس يف اإلنكار حجة إمنا احلجة يف 

ورأينا هذا لنا حجة ثابتة فإذا كان مثل هذا يكون لنا حجة فعليك مثله وأحرى  .اخلرب ال يف اإلنكار
أخربنا مالك عن هاشم بن هاشم بن  :شافعي رمحه اهللقال ال .وأوىل أن ال يوجد عليه ما يوهنه منه

عتبة بن أيب وقا  عن عبد اهلل بن نسطاس عن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
من حلف على منربي هذا بيمني آمثة تبوأ مقعده من النار  فأخذنا حنن وأنتم هبذا احلديث   :قال

 حيلف على منرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال جمبورا على اليمني ال وقلنا فيه داللة على أن امرءا ال
 :وخالفنا بعض الناس يف هذا واحتج فيه بأن قال .متطوعا هبا وإمنا جيرب الناس على األميان احلكام

 هاشم بن هاشم ليس 
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نا عليكم مبثل هذا رددمتوه وليس باملشهور باحلفظ وعبد اهلل بن نسطاس ليس باملعروف ولو احتجج  

وقد يتطوع الرجل فيحلف على املنرب كما يتطوع  .فيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أحلف على املنرب
فيحلف بطالق وعتاق ومل يستحلف ومل حتفظوا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وال غريه أنه أحلف أحدا 

لى اهلل عليه وسلم العن بني الزوجني فحكى اللعان ومل على منرب يف غرم وال غريه واحتج بأن النيب ص
أورأيت أهل البلدان أجيلبون إىل  :وقال .حيك أنه كان على منرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

فكيف تكون األميان على الناس خمتلفة فلم نر له يف هذا حجة وقلنا قول  .املدينة أو حيلفون ببلداهنم
  .أنه ال حيلف أحد على منرب إال جمبورا كما وصفنا :م على ظاهرهالنيب صلى اهلل عليه وسل

  
 كتاب العتق  

أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ه من أعتق شركا له يف عبد فكان له مال يبلغ مثن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤ  :قال

حااهم وعتق عليه العبد وإال فقد عتق منه ما عتق  فأخذنا حنن وأنتم هبذا احلديث وأبطلنا به 



وخالفنا فيه بعض الناس ووهنه  .االستسعاء وشركنا الرق واحلرية يف العبد إذا كان املعتق للعبد مفلسا
أيوب عن نافع عن ابن رواه سامل عن ابن عمر فلم يقل فيه وإال فقد عتق منه ما عتق ورواه  :بأن قال
نافع  وإال فقد عتق منه ما عتق  ورمبا مل يقل وأكثر ظين أنه شيء  :أيوب ورمبا قال :عمر وقال

روي عن أيب هريرة عن النيب  .حديث رواه ابن عمه وحده :كان يقوله نافع برأيه ووهنه بأن قال
ليه وسلم فيه االستسعاء ووهنه بأن صلى اهلل عليه وسلم خالفه وعن غري أيب هريرة عن النيب صلى اهلل ع

قال  .مل يرو عن أيب بكر وال عمر وال عثمان وال علي ما يوافقه بل روينا عن عمر خالفه :قال
فنافع ثقة وليس يف قول  -وإن مل يروه  -فكانت حجتنا عليه أن ساملا  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

وما روي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل  .حجةإذا قاله عنه غريه  .أيوب رمبا قاله ورمبا مل يقله
عليه وسلم خمتلف فيه فاحلفاظ يروونه ال خيالف حديثنا وغريهم يروونه خيالف حديثنا ولو خالفه كان 

 .واحلديث الذي ذكره خيالف حديثنا ال يثبت وال يرويه احلفاظ خيالف حديثنا .حديثنا أثبت منه

الفنا فهكذا ينبغي لنا أن نلزم أنفسنا يف احلديث كله وأن نستغين وإذا كانت لنا احلجة هبذا على من خ
 خبرب الاادقني عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإن مل يأت عن أحد من 
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وأدخلوا علينا فيه أن عبدا يكون نافه حرا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .خلفائه ما يوافقه  

له باحلرية أن يرث وال يورث وتكون حقوق احلرية كلها فيه معطلة إال أنه يترك ونافه عبدا فال يكون 
ال نترك احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل  :لنفسه يوما مث يكسب يف يومه فيمنع أن يهب ماله فقلنا

 :عليه وسلم بأن يدخله من القياس ما وصفت وال أكثر وال موضع للقياس مع السنة فقلت للشافعي

ما كتبت مما أخذت وأخذنا به من حديث رسول اهلل ووجدت فيها ما وصفت من أنا ثبتنا قد فهمت 
 .أحاديث كثرية مل تأت إال من وجه واحد وليس فيه عن أحد من خلفائه شيء يوافقه وال خيالفه

ث ووجدنا فيه ما نثبته عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وفيه عن بعض خلفائه شيء خيالفه فذهبنا إىل احلدي



وقد روينا عن عمر يف القسامة خالف ما  .عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وتركنا ما خالفه يف القسامة
  .روينا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

مث صرنا إىل حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم وكذلك روينا عن عمر يف الضرس وغريها وذهبنا إىل  
روينا عن عمر وعن ابن عمر يف أشياء وغريمها من أصحاب حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم دون ما 
أفتبني يل أنا روينا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم شيئا مث  :النيب صلى اهلل عليه وسلم قلت للشافعي

قد جهدت أن أجد لكم  :فما حجة فعل هذا فقال :فقلت للشافعي .كثري :تركناه لغريه فقال
ل العلم حجة يعذر هبا فلم أجده وذلك أن الذين رويتم عنهم ما شيئا يكون عندي أو عند أحد من أه

أخذمت من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وثقتموهم والذين رويتم عنهم ما تركتم من حديث 
قد يغلطون  :فإن قلتم .هم متهمون :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فال جيوز لكم أن تقولوا

يغلطون يف بعض وحيفظون يف بعض  :نأخذ من أهل الغلط وإن قلتم ال :فقد جيوز لغريكم أن يقول
 .إمنا يدل على غلط احملدث أن خيالفه غريه ممن هو أحفظ منه أو أكثر منه :جاز لغريكم أن يقول

ال خيالف به عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن صاحبه غلط مرة وحفظ جاز عليك أن  :فإن قلتم فيه
حفظ وحفظ حيث زعمت أنه غلط وجاز عليك وعلى غريك أن يقال  غلط حيث زعمت أنه :يقال

وهذا ال  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .كله حيتمل الغلط فندعه ونطلب العلم من حديث غريهم
يوجد إال من حديث أهل الادق وال جيوز فيه إال أن يقبل فال يترك شيء روي عن النيب صلى اهلل عليه 

وبالناس احلاجة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبا ألزمهم اهلل  .يب نفسهوسلم إال مبا روي عن الن
  ال أرب يل يف :فاذكر مما روي شيئا فقال الشافعي :فقلت للشافعي .من اتباع أمره
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ذكره وإن سألتين عن قويل ألوضح احلجة فيما حبيتك أنت نفسك يف قولك وقد أعطيتك مجلة تغنيك   

ال تدع لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حديثا أبدا إال أن يأيت عن رسول اهلل  -إن شاء اهلل  -



فلست أريد مسألتك ما  :خالفه فتفعل فيه مبا قلت لك يف األحاديث إذا اختلفت فقلت للشافعي
  .فسل :كرهت من ذكر أحد ولكين أسألك يف أمر أحب أن توضح يل فيه احلجة قال

  
 مام إذا كان مريضا باب صالة اإل 
  
 باملأمومني جالسا وصالهتم خلفه قياما  

 :هل لإلمام أن يؤم الناس جالسا وكيف يالون وراءه أيالون قعودا أو قياما فقال :سألت الشافعي 

يأمر من يقوم فيالي هبم أحب إيل وإن أمهم جالسا وصلوا خلفه قياما كان صالهتم وصالته جمزية 
فرضه كما يالي اإلمام إذا كان صحيحا قائما ويالي خلفه من مل يقدر  عنهم معا وكان كل صلى

على القيام جالسا فيكون كل صلى فرضه وإمنا اخترت أن يوكل اإلمام إذا مرض رجال صحيحا يالي 
بالناس قائما أن مرض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان أياما كثرية وإنا مل نعلمه صلى بالناس جالسا 

 مرة مل يال هبم بعدها علمته حىت لقي اهلل فدل ذلك على أن التوكيل هبم والاالة قاعدا يف مرضه إال
فهل حفظت أن رسول اهلل  :جائزان عنده معا وكان صالهتم مع غريه بأمره أكثر منه فقلت للشافعي

رغ من صلى اهلل عليه وسلم صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اقعدوا مث أمرهم حني ف
أخربنا مالك عن  :نعم قال الشافعي :الاالة إذا صلى اإلمام قاعدا أن يالوا قعودا أمجعون فقال

ابن شهاب عن أنس ابن مالك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ركب فرسا فارع عنه فجحش شقه 
إلمام ليؤمت به فإذا األمين فالى يف بيته قاعدا وصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا إمنا جعل ا

قال الشافعي أخربنا مالك عن هشام يعين ابن عروة عن أبيه عن  .صلى جالسا فالوا جلوسا أمجعون
صلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بيته وهو شاك فالى جالسا وصلى خلفه قوم  :عائشة قالت

ؤمت به فإذا ركع فاركعوا وإذا إمنا جعل اإلمام لي  :قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انارف قال
فقد رويت هذا فكيف مل تأخذ  :فقلت للشافعي .رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فالوا جلوسا  

احلديث  :وما نسيه فقال :هذا منسوخ بفعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقلت :به فقال
 الذي ذكرت 
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صلى رسول اهلل  :ها رسول صلى اهلل عليه وسلم فقلتلك يدلك على أن هذا كان يف صرعة صرع  

صلى اهلل عليه وسلم بالناس يف مرضه الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قياما مل يأمرهم جبلوس ومل 
ولوال أنه منسوخ صاروا إىل اجللوس مبتقدم أمره إياهم باجللوس ولو ذهب ذلك عليهم  .جيلسوا

ىل جنبه باالته قائما ومرضه الذي مات فيه آخر فعله وبعد وقد صلى أبو بكر إ .ألمرهم باجللوس
فاذكر  :قلت .بأيب هو وأمي -سقطته ألنه مل يركب يف مرضه الذي مات فيه حىت قبضه اهلل 

أخربنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل  :احلديث الذي رويته يف هذا فقال
كر وهو قائم يالي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول اهلل عليه وسلم خرج يف مرضه فأتى أبا ب

صلى اهلل عليه وسلم أن  كما أنت  فجلس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل جنب أيب بكر وكان أبو 
قال الشافعي رمحه  .بكر يالي باالة النيب صلى اهلل عليه وسلم وكان الناس يالون باالة أيب بكر

نا الثقة عن محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مبثل معناه ال خيالفه أخرب :اهلل تعاىل
أخربنا الثقة عن حيىي  :وصلى أبو بكر إىل جنبه قائما قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل :وأوضح منه قال

الة النيب بن سعيد عن ابن أيب مليكة عن عبيد بن عمري قال أخربتين الثقة كأنه يعين عائشة مث ذكر ص
صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر إىل جانبه مبثل معىن حديث هشام بن عروة عن أبيه قال وروي عن 
إبراهيم النيعي عن األسود بن يزيد عن عائشة مبثل معىن حديث هشام وعبيد بن عمري فقلت 

صلى برسول  فإن نقول ال يالي أحد بالناس جالسا وحنتج بأنا روينا عن ربيعة أن أبا بكر :للشافعي
فإن كان هذا ثابتا فليس فيه خالف ملا أخذنا به وال ما  :قال الشافعي .اهلل صلى اهلل عليه وسلم

قد مرض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أياما وليايل مل  :ومل قال :تركنا من هذه األحاديث قلت
وصالة النيب صلى  .امه تلكيبلغنا أنه صلى بالناس إال صالة واحدة وكان أبو بكر يالي بالناس يف أي

 .اهلل عليه وسلم بالناس مرة ال متنع أن يكون صلى أبو بكر غري تلك الاالة بالناس مرة ومرات

وكذلك لو صلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خلف أيب بكر مرة ومرات مل مينع ذلك أن يكون 
 .اهلل عليه وسلم أكثر عمره صلى خلفه أبو بكر أخرى كما كان أبو بكر يالي خلف رسول اهلل صلى

وإمنا ذهبتم إليه  :فقد ذهبنا إىل توهني حديث هشام بن عروة حبديث ربيعة قال :فقلت للشافعي



جلهالتكم باحلديث واحلجج حديث ربيعة مرسل ال يثبت مثله وحنن مل نثبت حديث هشام بن عروة عن 
 أبيه حىت أسنده 
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عن عائشة واألسود عن عائشة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ووافقه عبيد بن هشام بن عروة عن أبيه   

عمري فكيف احتججتم مبا ال يثبت من احلديث على ما ثبت وهو إذا ثبت حىت يكون أثبت حديث 
يكون كما وصفت ال خيالف حديث عروة وال أنس وال موافقه وال مبعىن فيوهن حديثنا وهذا منكم 

أو رأيت إذ جهلتم احلديث واحلجة فلو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ةجهالة باحلديث وباحلج
كان حديث هشام بن عروة عن أبيه يف صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم بأيب بكر غري ثابت فيكون 
ناسيا حلديث أنس وعائشة عن النيب بأمره إذا صلى جالسا يالي من خلفه جلوسا أما كنتم خالفتم 

ن النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل غري حديث ثابت عنه وهو ال حيل خالف رسول اهلل حديثني ثابتني ع
فلو مل  .صلى اهلل عليه وسلم إال إىل حديث عنه ينسخ حديثه الذي خالفه إليه أو يكون أثبت منه

يثبت حديث هشام حىت يكون ناسيا للحديثني لزمكم أن تأمروا من صلى خلف اإلمام قائما أن جيلس 
وإن كان حديث هشام  .أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمره :س كما روى أنس وعائشةإذا جل

فقلت  .ناسيا فقد خالفتم الناسخ واملنسوخ إىل قول أنفسكم وخالف السنة ضيق على كل مسلم
روي عن جابر اجلعفي عن  .بعض الناس .نعم :فهل خالفك يف هذا غرينا فقال :للشافعي

فما كانت  :ال يؤم أحد بعدي جالسا  قلت  :اهلل عليه وسلم قالالشعيب أن رسول اهلل صلى 
قد علم الذي احتج هبذا أن ليست فيه حجة وأن هذا حديث ال  :فقال الشافعي .حجتك عليه

مل يعمل هبذا أحد بعد  :فإن قلت :فقلت للشافعي .يثبت مثله حبال على شيء ولو مل خيالفه غريه
شافعي قد بينا لك قبل هذا ما نرى أنا وأنتم نثبت احلديث عن النيب النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال ال

صلى اهلل عليه وسلم وإن مل يعمل به بعده استغناء باخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عما سواه 
أبو  .نعم :فهل قال قولك هذا أحد من املشرقيني فقال :فال حاجة لنا بإعادته فقلت للشافعي



أفرأيت حديثهم عندهم يف هذا يثبت  :فقلت للشافعي .بقولنا وخيالفه صاحباه حنيفة يقول فيه
فأما الذي احتج به علينا فسألناه عنه  .اهلل أعلم :فلم حيتجون به قال :فقلت .ال :فقال
فهذا سوء نافة  :ال يثبت ألنه مرسل وألنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه فقلت :فقال

وأنتم أسوأ منه نافة حني ال تعتدون حبديثهم الذي هو ثابت  .أجل :تعاىل قال الشافعي رمحه اهلل
  .عندهم وختالفون ما رويتم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال خمالف له عنه واهلل أعلم
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 باب رفع اليدين يف الاالة  

فع املالي يديه يف أول ركعة ير :قال .أين ترفع األيدي يف الاالة :سألت الشافعي :قال 
ثالث مرات وفيما سواها من الاالة مرتني مرتني يرفع يديه حني يفتتح الاالة مع تكبرية االفتتاح حذو 

مسع اهلل ملن محده  حني يرفع رأسه من الركوع   :منكبيه ويفعل ذلك عند تكبرية الركوع وعند قوله
مسع اهلل ملن محده عند رفع  :ة تكبري ركوع وقولويف كل ركع .وال تكبرية لالفتتاح إال يف األوىل

واحلجة يف هذا أن مالكا أخربنا عن  .رأسه من الركوع فريفع يديه يف هذين املوضعني يف كل صالة
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا افتتح الاالة رفع يديه  :ابن شهاب عن سامل عن أبيه

قال  .رفعهما كذلك وكان ال يفعل ذلك يف السجودحذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع 
أن  :أخربنا سفيان عن الزهري عن سامل بن عبد اهلل بن عمر عن أبيه :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الاالة وإذا أراد أن يركع وإذا أراد رفع رأسه 
وروى هذا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم بضعة عشر  :قال .من الركوع وال يرفع يف السجود
أخربنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر  :رجال قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل

رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الاالة وحني يريد أن يركع وإذا  :قال
قال  .عليهم يف الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم يف الربانس مث قدمت :رفع من الركوع قال



أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا ابتدأ الاالة رفع يديه حذو  :الشافعريمحه اهلل تعاىل
يرفع يديه حني  :فقلت للشافعي فإنا نقول .منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك

  .لرفعهما يفتتح الاالة مث ال يعود

فأنتم إذا تتركون ما روى مالك عن رسول اهلل مث عن ابن عمر فكيف  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
جاز لكم لو مل تعلموا علما إال أن تكونوا رويتم رفع اليدين يف الاالة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

ه وسلم يف إحدامها وتركتم إتباعه يف مرتني أو ثالثا وعن ابن عمر مرتني فاتبعتم النيب صلى اهلل علي
ولو جاز أن يتبع أحد أمريه دون اآلخر جاز لرجل أن يتبع أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم  .األخرى

حيث تركتموه ويتركه حيث اتبعتموه ولكن ال جيوز ألحد علمه من املسلمني عندي أن يتركه إال ناسيا 
مثل معىن رفعهما عند  :دين عند الركوع فقالفما معىن رفع الي :فقلت للشافعي .أو ساهيا

  .االفتتاح تعظيما هلل وسنة متبعة يرجى فيها ثواب اهلل

 أرأيت إذا كنتم  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ومثل رفع اليدين على الافا واملروة وغريمها 
   
 

 2725 :صفحة 
 
بن عمر يفعل شيئا يف الاالة فتركتموه تروون عن ابن عمر شيئا فتتيذونه أصال يبىن عليه فوجدمت ا  

عليه وهو موافق ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أفيجوز ألحد أن يفعل ما وصفتم من اختاذ قول 
ابن عمر منفردا حجة مث تتركون معه سنة رسول اهلل ال خمالف له من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 .ل هذا انبغى أن ال جيوز له أن يتكلم فيما هو أدق من العلموسلم وال غريهم ممن تثبت روايته من جه

يرفع يديه  :فقالوا .نعم بعض املشرقيني وخالفوكم :فهل خالفك يف هذا غرينا قال :قلت
نعم ما ال نثبت حنن وال أنتم وال أهل  :هل رووا فيه شيئا قال :حذو أذنيه يف ابتداء الاالة فقلت
من أهل املشرق يذهبون مذهبنا يف رفع األيدي ثالث مرات يف الاالة احلديث منهم مثله وأهل احلديث 

  .فتيالفهم مع خالفكم السنة وأمر العامة من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم



 :غري املغضوب عليهم وال الضالني  هل يرفع صوته بآمني قل  :سألت الشافعي عن اإلمام إذا قال 

 :أخربنا مالك :وما احلجة فيما قلت من هذا فقال :فقلت .نعم ويرفع هبا من خلفه أصواهتم

عن ابن شهاب عن ابن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن أهنما أخرباه عن أيب هريرة أن رسول اهلل 
إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم   :صلى اهلل عليه وسلم قال

ويف قول  :آمني قال :وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول :شهابمن ذنبه  قال ابن 
إذا أمن اإلمام فأمنوا  داللة على أنه أمر اإلمام أن جيهر بآمني ألن من خلفه ال يعرف   :رسول اهلل

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول  :وقت تأمينه إال بأن يسمع تأمينه مث بينه ابن شهاب فقال
هذا خالف ما روى صاحبنا  :فإنا نكره لإلمام أن يرفع صوته بآمني فقال :قلت للشافعيآمني ف

وصاحبكم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولو مل يكن عندنا وعندكم علم إال هذا احلديث الذي 
ام ذكرنا عن مالك انبغى أن نستدل بأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان جيهر بآمني وأنه أمر اإلم
أن جيهر هبا فكيف ومل يزل أهل العلم عليه وروى وائل بن حجر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان 

ال تسبقين بآمني وكان  :آمني جيهر هبا صوته وحيكى مطه إياها وكان أبو هريرة يقول لإلمام :يقول
 :طاء قالأخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ع :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يؤذن له

آمني حىت إن للمسجد للجة  :آمني ومن خلفهم :كنت أمسع األئمة ابن الزبري ومن بعده يقولون
صلى اهلل عليه وسلم رأيتك يف مسألة إمامة القاعد ومسألة رفع اليدين يف الاالة ومسألة قول اإلمام 

 آمني خرجت 
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  .شرقيني الذين ترغب فيما يظهر عن أقاويلهممن السنة واآلثار ووافقت منفردا من بعض امل  
  
 باب سجود القرآن  

وما  :فقلت .فيها سجدة :إذا السماء انشقت  فقال  :سألت الشافعي عن السجود يف 
احلجة أن فيها سجدة قال الشافعي أخربنا مالك عن عبد اهلل بن يزيد موىل األسود بن سفيان عن أيب 



إذا السماء انشقت  فسجد فيها فلما انارف أخربهم   :يرة قرأ هلمسلمة بن عبد الرمحن أن أبا هر
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سجد فيها قال الشافعي وأخربنا مالك عن ابن شهاب عن األعرج 

والنجم إذا هوى  فسجد فيها مث قام فقرأ بسورة أخرى صلى اهلل عليه   :أن عمر بن اخلطاب قرأ
نا عن مالك أن عمر بن عبد العزيز أمر حممد بن مسلم أن يأمر القراء أن وسلم وأخربنا بعض أصحاب

فيها  :إذا السماء انشقت  وسألت الشافعي عن السجود يف سورة احلج فقال  :يسجدوا يف
أخربنا مالك عن نافع أن ابن عمر سجد يف سورة  :وما احلجة يف ذلك قال :فقلت .سجدتان

مالك عن نافع عن رجل من أهل مار أن عمر بن اخلطاب قال الشافعي أخربنا  .احلج سجدتني
فإنا  :إن هذه السورة فضلت بسجدتني فقلت للشافعي :سجد يف سورة احلج سجدتني مث قال

فقال  .اجتمع الناس على أن سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس يف املفال منها شيء :نقول
اجتمع  :ال ملا إذا لقي أهل العلم فقيل هلمإنه جيب عليكم أن ال تقولوا اجتمع الناس إ :الشافعي

  .الناس على ما قلتم أهنم اجتمعوا عليه

ال نعلم من أهل العلم خمالفا فيما قلتم اجتمع الناس  :نعم وكان أقل قوهلم لك أن يقولوا :قالوا 
أهنم اجتمع الناس وأهل املدينة معكم يقولون ما اجتمع الناس على ما زعمتم  :عليه فأما أن تقولوا

وأن جتعلوا السبيل ملن مسع  .اجتمعوا عليه فأمران أسأمت النظر هبما ألنفسكم يف التحفظ يف احلديث
اجتمع الناس إىل رد قولكم وال سيما إذ كنتم إمنا أنتم معتامون على علم مالك رمحه اهلل  :قولكم

انشقت  وأنا أبا هريرة سجد وإياه وكنتم تروون عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه سجد يف  إذا السماء 
وأنتم جتعلون  :قال .فيها مث تروون عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر من يأمر القراء أن يسجدوا فيها

كان ال حيلف الرجل للمدعى عليه إال أن  :قول عمر بن عبد العزيز أصال من أصول العلم فتقولون
البينة على املدعي واليمني على املدعى   :سلميكون بينهما خمالطة فتركتم قول النيب صلى اهلل عليه و

عليه  لقول عمر مث جتدون عمر يأمر بالسجود يف  إذا السماء انشقت  ومعه سنة رسول اهلل صلى اهلل 
 عليه وسلم ورأي أيب هريرة فتتركونه ومل 
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لم يف زمانه مث أبو هريرة وهذا عندكم العلم ألن النيب صلى اهلل عليه وس .تسموا أحدا خالف هذا  

  .يف الاحابة مث عمر بن عبد العزيز يف التابعني والعمل يكون عندكم بقول عمر وحده

كيف زعمتم أن أبا هريرة سجد يف  إذا السماء انشقت  وأن  :وأقل ما يؤخذ عليكم يف هذا أن يقال 
ن الناس اجتمعوا أن ال عمر أمر بالسجود فيها وأن عمر بن اخلطاب سجد يف  النجم  مث زعمتم أ

قولكم اجتمع  :وهذا من أصحاب رسول اهلل وهذا من علماء التابعني فيقال .سجود يف املفال
الناس ملا حتكون فيه غري ما قلتم بني يف قولكم أن ليس كما قلتم مث رويتم عن عمر بن اخلطاب أنه 

عمر أهنما سجدا يف سورة احلج  سجد يف  النجم  مث ال تروون عن غريه خالفه مث رويتم عن عمر وابن
مث  .وتزعمون أن الناس أمجعوا أن ليس فيها إال واحدة .ليس فيها إال واحدة :سجدتني وتقولون

أمجع الناس وأنتم تروون خالف ما تقولون وهذا ال يعذر أحد بأن جيهله وال يرضى أحد أن  :تقولون
أي الناس  :أرأيت إذا قيل لكم .ا مسعهيكون موجودا عليه ملا فيه مما ال خيفى على أحد يعقل إذ

أمجع على أن ال سجود يف املفال وأنتم تروون عن أئمة الناس السجود فيه وال تروون عن غريهم 
أمجع الناس أن يف املفال سجودا أوىل بكم من أن تقولوا أمجع الناس أن ال  :خالفهم أليس تقولون

أمجعوا ومل  :أمجعوا فقد قلتم :م أمجعوا أن نقولال جيوز إذا مل نعلمه :سجود يف املفال فإن قلتم
وما  .ترووا عن واحد من األئمة قولكم وال أدري من الناس عندكم أخلق كانوا مل يسم واحد منهم

فأحسنوا النظر ألنفسكم  .ذهبنا باحلجة عليكم إال من قول أهل املدينة وما جعلنا اإلمجاع إال إمجاعهم
ولكن  .ا أمجع الناس باملدينة حىت ال يكون باملدينة خمالف من أهل العلمواعلموا أنه ال جيوز أن تقولو

اخترنا كذا وال تدعوا اإلمجاع فتدعوا ما يوجد على ألسنتكم خالفه فما  :قولوا فيما اختلفوا فيه
اجتمع  :أرأيت إن كان قويل :قلت للشافعي .أعلمه يؤخذ على أحد نسب إىل علم أقبح من هذا

أفرأيتم إن قال من  :من رضيت من أهل املدينة وإن كانوا خمتلفني فقال الشافعيالناس عليه أعين 
أمجع الناس أيكون صادقا فإن كان  :خيالفكم ويذهب إىل قول من خالف قول من أخذت بقوله

صادقا وكان باملدينة قول ثالث خيالفكما أمجع الناس على قول فإن كنتم صادقني معا بالتأويل فباملدينة 
اإلمجاع هو ضد اخلالف فال يقال إمجاع إال ملا ال خالف  :وإن قلتم .ن ثالثة وجوه خمتلفةإمجاع م



هذا الادق احملض فال تفارقه وال تدعوا اإلمجاع أبدا إال فيما ال يوجد باملدينة  :قلت .فيه باملدينة
 فيه اختالف وهو ال يوجد باملدينة إال وجد جبميع البلدان 
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قال  .أهل العلم متفقني فيه مل خيالف أهل البلدان أهل املدينة إال ما اختلف فيه أهل املدينة بينهمعند   

واجعل ما وصفنا على هذا الباب كافيا لك داال على ما سواه إذا أردت أن  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
 ال فإن كانوا مل خيتلفوا فيه فقله وإن كانوا اختلفوا فيه ف .تقول أمجع الناس

 باب الاالة يف الكعبة  

وإذا  .يالي فيها املكتوبة والنافلة :وسألت الشافعي عن الرجل يالي يف الكعبة املكتوبة فقال 
إن  :أفيالي فوق ظهرها فقال :صلى الرجل وحده فال موضع يالي فيه أفضل من الكعبة فقلت

وبة والنافلة وإن مل يكن بقي كان بقي فوق ظهرها من البناء شيء يكون سترة صلى فوق ظهرها املكت
فما احلجة فيما ذكرت  :فقلت للشافعي .عليه بناء يستر املالي مل يال إىل غري شيء من البيت

أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن بالل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى يف الكعبة    :فقال
ة وبالل وعثمان بن طلحة فقال دخل أسام .نعم :فقلت الشافعي فهل خالفك يف هذا غريك فقال

نظر فإذا هو إذا صلى يف البيت يف ناحية ترك شيئا من البيت لظهره فكره أن يدع شيئا من  :أسامة
ال تالح الاالة يف الكعبة هبذا احلديث  :البيت لظهره فكرب يف نواحي البيت ومل يال فقال قوم

وكان من قال صلى  .صلى :لقال بال :فما حجتك عليهم فقال :وهذه العلة فقلت للشافعي
وكانت احلجة الثابتة عندنا أن املالي  .مل يال ليس بشاهد فأخذنا بقول بالل :شاهدا ومن قال

خارجا من البيت إمنا يستقبل منه موضع متوجهه ال كل جدرانه فكذلك الذي يف بطنه يستقبل موضع 
  .متوجهه ال كل جدرانه

بل موضع متوجهه كما يستقبل اخلارج منه موضع متوجهه ومن كان البيت مشتمال عليه فكان يستق 
فإنا نقول يالي فيه  :فقلت للشافعي .كان يف هذا املوضع أفضل من موضع اخلارج منه أين كان



هذا القول غاية يف اجلهل إن كان كما  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .النافلة وال يالي فيه املكتوبة
لنافلة وال تالى فيه املكتوبة وإن كان كما رويتم فإن النافلة يف األرض ال تالى فيه ا :قال من خالفنا

أو رأيت املواضع اليت صلى فيها  .ال تالح إال حيث تالح املكتوبة واملكتوبة إال حيث تالح النافلة
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم النوافل حول املدينة وبني املدينة ومكة وباحملاب ومل يال هنالك 

أحيرم أن يالي هنالك مكتوبة وإن صالته النافلة يف موضع من األرض تدل على أن الاالة  مكتوبة
  املكتوبة جتوز فيه

 ID ' '    العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت
 بلفظ املذكر 
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 باب ما جاء يف الوتر بركعة واحدة  

والذي أختار  .نعم :الشافعي عن الوتر أجيوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء قالسألت  
 :فما احلجة يف أن جيوز بواحدة فقال :أن أصلي عشر ركعات مث أوتر بواحدة فقلت للشافعي

ابن أخربنا مالك عن نافع وعبد اهلل بن دينار عن  :احلجة فيه السنة واآلثار قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الابح صلى   :عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

ركعة توتر له ما قد صلى  صلى اهلل عليه وسلم أخربنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن 
صلى اهلل عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يالي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة 

أخربنا مالك عن نافع أن  .وسلم أخربنا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أيب وقا  كان يوتر بركعة
وكان عثمان حييي  :ابن عمر كان يسلم من الركعة والركعتني من الوتر حىت يأمر ببعض حاجته قال

فإنا  :للشافعي أصاب به فقلت :ويوتر معاوية بواحدة فقال ابن عباس .الليل بركعة هي وتره
فقال  .ال حنب ألحد أن يوتر بأقل من ثالث ويسلم بني الركعة والركعتني من الوتر :نقول



لست أعرف ملا تقول وجها واهلل املستعان إن كنتم ذهبتم إىل أنكم تكرهون أن يالي  :الشافعي
سلم من الاالة فقد ركعة منفردة فأنتم إذا صلى ركعتني قبلها مث سلم تأمرونه بإفراد الركعة ألن من 

فالها مما بعدها أال ترى أن الرجل يالي النافلة ركعات فيسلم يف كل ركعتني فيكون كل ركعتني 
يسلم منهما منقطعتني من الركعتني اللتني قبلهما وبعدمها وأن السالم أفضل للفال أال ترى أن رجال لو 

غري الاالة اليت قبلها وبعدها  فاتته صلوات لقضاهن يف مقام يفال بينهن بسالم كانت كل صالة
خلروجه من كل صالة بالسالم فإن كان إمنا أردمت أنكم كرهتم أن يالي واحدة ألن النيب صلى اهلل عليه 
وسلم صلى أكثر منها فإمنا نستحب أن يالي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة الن كان أردمت أن 

ىن مثىن  فأقل مثىن أربع فااعدا وواحدة غري مثىن صالة الليل مث  :النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
وقد أخربنا عبد اجمليد عن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وقد أمر بواحدة يف الوتر كما أمر مبثىن
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يوتر خبمس ركعات ال جيلس  :هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
هذه نافلة يسع أن نوتر  :فما معىن هذا قال :فقلت للشافعي .وال يسلم إال يف اآلخرة منهن

ال يوافق  -وقولكم واهلل يغفر لنا ولكم  .بواحدة وأكثر وخنتار ما وصفت من غري أن نضيق غريه
 سنة وال أثرا وال قياسا وال 
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يوتر إال بثالث ال  :إما أن يقولوا .معقوال قولكم خارج من كل شيء من هذا وأقاويل الناس  

كما قال بعض املشرقيني وال يسلم يف واحدة منهن لئال يكون الوتر واحدة وأنتم تأمرون بالسالم فيها 
كرهناه ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يوتر بواحدة ليس قبلها  :فإذا أمرمت به فهي واحدة وإن قلتم

  .شيء وقد استحسنتم أن توتروا بثالث شيء فلم يوتر النيب صلى اهلل عليه وسلم بثالث ليس قبلهن
  
 باب القراءة يف العيدين واجلمعة  

  .ب  ق  و  اقتربت الساعة   :بأي شيء حتب أن يقرأ يف العيدين فقال :سألت الشافعي 



يف الركعة األوىل باجلمعة وأختار يف الثانية   :بأي شيء تستحب أن يقرأ يف اجلمعة فقال :وسألته 
ولو قرأ  هل أتاك حديث الغاشية  أو  سبح اسم ربك األعلى  كان حسنا ألنه  .قون  إذا جاءك املناف

إبراهيم  :وما احلجة يف ذلك فقال :فقلت .قد روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قرأها كلها
 أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قرأ :وغريه عن جعفر عن أبيه عن عبيد اهلل بن أيب رافع عن أيب هريرة

وأخربنا مالك عن ضمرة بن  :يف أثر سورة اجلمعة  إذا جاءك املنافقون  قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
ما كان  :سعيد املازين عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشري

ن يقرأ ب  هل أتاك كا :النيب صلى اهلل عليه وسلم يقرأ يوم اجلمعة على أثر  سورة اجلمعة  فقال
أخربنا مالك عن ضمرة بن سعيد املازين عن عبيد اهلل  :حديث الغاشية  قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل

ماذا كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يقرأ  :بن عبد اهلل بن عتبة أن عمر بن اخلطاب سأل أبا واقد الليثي
 :جمليد  و  اقتربت الساعة  فقلت للشافعيكان يقرأ ب  ق والقرآن ا :به يف األضحى والفطر فقال

 .ومل ال تبالون وهذه روايتكم عن النيب صلى اهلل عليه وسلم :فقال .فإنا ال نبايل بأي سورة قرأ

أو رأيتم إذ أمرنا بالغسل لالهالل والاالة يف املعرس وغري ذلك اقتداء  :فقال .ألنه جيزيه :فقلت
ال نستحبه أو ال نبايل أن ال نفعله ألنه ليس بواجب هل  :قائل بأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم لو قال

أو رأيتم إذا استحببنا ركعيت الفجر والوتر وركعتني بعد املغرب وأن  .احلجة عليه إال كهى عليكم
ال أبايل أن ال أفعل من هذا شيئا هل احلجة  :يطيل يف الابح والظهر وخيفف يف املغرب لو قال قائل

ال أبايل جهالة وترك للسنة ينبغي أن تستحبوا ما صنع رسول اهلل بكل  :قولكم عليه إال أن تقول
  .حال
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 باب اجلمع بني الظهر والعار واملغرب والعشاء  



أخربنا مالك عن أيب الزبري املكي عن سعيد بن جبري عن ابن عباس  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
ى اهلل عليه وسلم الظهر والعار مجيعا واملغرب والعشاء مجيعا يف غري خوف صلى رسول اهلل صل :قال

فزعمتم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال الشافعي .أرى ذلك يف مطر :وال سفر قال مالك
مث  .وسلم مجع باملدينة الظهر والعار واملغرب والعشاء ومل يكن له وجه عندكم إال أن ذلك يف مطر

جتمعون بني املغرب والعشاء باملدينة وكل بلد جامع وال جتمعون بني الظهر والعار يف زعمتم أنتم أنكم 
مجع باملدينة توسعة على أمته  :قال الشافعي وإمنا ذهب الناس يف هذا مذاهب فمنهم من قال .املطر

 :وقالت فرقة .لئال حيرح منهم أحد إن مجع حبال وليس ألحد أن يتأول يف احلديث ما ليس فيه

ن هذا ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم وقت املواقيت يف الاالة فكان هذا خالفا ملا رووا من أمر نوه
خالفه ما هو أقوى  :املواقيت فردوا أن جيمع أحد يف احلضر يف مطر أو غريه وامتنعوا من تثبيته وقالوا

بل  .مطر وال غريهجيمع ألنه ليس يف احلديث ذكر  :لو ثبتناه لزمنا مثل قول من قال :منه وقالوا
فذهبتم ومن ذهب  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أراد أن ال حترج أمته :قال من محل احلديث

مذهبكم املذهب الذي وصفت من االحتجاج يف اجلمع يف املطر ورأى أن وجه احلديث هو اجلمع يف 
بل جنمع بني  :م قائلأرأيتم إن قال لك .املطر مث خالفتموه يف اجلمع يف الظهر والعار يف املطر

هل احلجة عليه إال أن احلديث إذا  .الظهر والعار يف املطر وال جنمع بني املغرب والعشاء يف املطر
جيمع بني املغرب  :فكذلك هي على من قال .كانت فيه احلجة مل جيز أن يؤخذ ببعضه دون بعض

أرأيتم إذا رويتم  . املستعانوقلما جند لكم قوال ياح واهلل .والعشاء وال جيمع بني الظهر والعار
عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه مجع بني الظهر والعار واملغرب والعشاء فاحتججتم على من خالفكم 
هبذا احلديث يف اجلمع بني املغرب والعشاء هل تعدون أن يكون لكم هبذا حجة فإن كانت لكم به حجة 

وإن مل تكن لكم هبذا حجة على من خالفكم  .رفعليكم فيه حجة يف ترككم اجلمع بني الظهر والعا
فال جتمعوا بني ظهر وال عار وال مغرب وال عشاء ال جيوز غري هذا وأنتم خارجون من احلديث ومن 

أو رأيتم إذ رويتم اجلمع يف السفر لو قال قائل كما  :معاين مذاهب أهل العلم كلها واهلل املستعان
كثر األحاديث جاءت فيه وال أمجع بني الظهر والعار ألهنما يف أمجع بني املغرب والعشاء ألن أ :قلتم

 النهار والليل أهول من النهار هل احلجة عليه إال أن اجلمع رخاة 
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  .فيها فال جيوز أن مينع أحد من بعضها دون بعض فكذلك هي عليكم واهلل أعلم  
  
 باب إعادة املكتوبة مع اإلمام  

يالي معه قال الشافعي  :عن الرجل يالي يف بيته مث يدرك الاالة مع اإلمام قال :سألت الشافعي 
أخربنا مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بين الديل يقال له بسر بن حمجن عن أبيه  :رمحه اهلل تعاىل

 أنه كان يف جملس مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأذن بالاالة فقام رسول اهلل فالى وحمجن يف
ما منعك أن تالي مع الناس ألست برجل مسلم    :جملسه فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

إذا   :بلى يا رسول اهلل ولكين قد صليت يف أهلي فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال
وأخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر  :قال الشافعي .جئت فال مع الناس الن كنت قد صليت  

 :أمن صلى املغرب أو الابح مث أدركهما مع اإلمام فال يعد هلما  فقلت للشافعي :كان يقولأنه 

قال الشافعي وقد رويتم  .يعيد كل صالة إال املغرب فإنه إذا أعاد هلا صارت شفعا :فإنا نقول
 :احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم خيص فيه صالة دون صالة فلم حيتمل احلديث إال وجهني

دمها وهو أظهرمها أن يعيد كل صالة بطاعة النيب صلى اهلل عليه وسلم وسعة اهلل أن يوفيه أجر أح
أهنما أمرا من صلى يف بيته أن يعود  :وقد روى مالك عن ابن عمر وابن املسيب .اجلماعة واالنفراد

اهلل وروي أو ذلك إليك إمنا ذلك إىل  :أيتهما أجعل صاليت فقال :لاالته مع اإلمام وقال السائل
من فعل ذلك فله سهم مجع أو مثل سهم مجع وإمنا قلنا  :عن أيب أيوب األنااري أنه أمر بذلك وقال

وأنه بلغنا أن الاالة اليت أمر النيب صلى  .هبذا ملا وصفنا من أن حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم مجلة
إن أدرك العار أو الابح مل يعد  :أو يقول رجل .اهلل عليه وسلم الرجلني أن يعودا هلا صالة الابح

وأما ما قلتم فيالف حديث النيب  .هلما ألنه ال نافلة بعد واحدة منهما فهكذا قال بعض املشرقيني
صلى اهلل عليه وسلم من الوجهني وخالف ابن عمر وابن املسيب وأين العمل وقولكم إذا أعاد املغرب 

أترى العار حني صليت بعدها املغرب شفعا  صارت شفعا فكيف تاري شفعا وقد فال بينهما بسالم



أو العار وترا أو ترى كذلك العشاء إذا صليت بعد املغرب أو ترى ركعتني بعد أو قبل املغرب تاريان 
وترا بأن املغرب قبلهما أو بعدمها أم كل صالة فالت بسالم مفارقة للاالة قبلها وبعدها ولو كنتم 

  .كون تطوع بأربع كان مذهبا فأما ما قلتم فليس له وجهيعود للمغرب ويشفعها بركعة في :قلتم
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أخربنا مالك عن ابن شهاب عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل  
 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قرأ بالطور يف املغرب :قال

الك عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن ابن عباس عن أم الفضل بنت احلرث أخربنا م
يا بين لقد ذكرتين بقراءتك هذه السورة أهنا آلخر ما مسعت  :مسعته يقرأ  واملرسالت عرفا  فقالت

املغرب  فإنا نكره أن يقرأ يف :فقلت للشافعي .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقرأ هبا يف املغرب
وكيف تكرهون ما رويتم أن رسول اهلل  :فقال .يقرأ بأقار منهما :بالطور واملرسالت ونقول

صلى اهلل عليه وسلم فعله األمر رويتم عن النيب صلى اهلل عليه وسلم خيالفه فاخترمت إحدى الروايتني على 
عن النيب صلى اهلل األخرى أو رأيتم لو مل أستدل على ضعف مذهبكم يف كل شيء إال أنكم تروون 

إنكم اخترمت غريه عن النيب صلى اهلل عليه  :عليه وسلم شيئا مث تقولون نكرهه ومل ترووا غريه فأقول
  .وسلم ال أعلم إال أن أحسن حالكم أنكم قليلو العلم ضعفاء املذهب

  
 باب القراءة يف الركعتني األخريتني  

الركعة األخرية تسر فقال الشافعي أحب ذلك  أتقرأ خلف اإلمام أم القرآن يف :سألت الشافعي 
أخربنا مالك عن أيب عبيد موىل سليمان بن عبد  :وما احلجة فيه فقال :فقلت .وليس بواجب عليه

أخربين عبد اهلل الاناحبي أنه قدم املدينة  :امللك أن عبادة بن نسي أخربه أنه مسع قيس بن احلرث يقول
أيب بكر املغرب فقرأ يف الركعتني األوليني بأم القرآن وسورة من  يف خالفة أيب بكر الاديق فالى وراء

قاار املفال مث قام يف الركعة الثالثة فدنوت منه حىت إن ثيايب لتكاد أن متس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن 



ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب  فقلت   :وهبذه اآلية
ليس عليه العمل ال يقرأ على أثر أم القرآن يف الركعة الثالثة  :فإنا نكره هذه ونقول .فعيللشا
ملا مسع عمر بن عبد العزيز هبذا عن أي بكر  :وقال سفيان بن عيينة :فقال الشافعي .بشيء

فهل تركتم للعمل عمل أيب  :إن كنت لعلى غري هذا حىت مسعت هبذا فأخذت به قال :الاديق قال
أخربنا مالك عن نافع عن عبد اهلل  :ابن عمر وعمر بن عبد العزيز قال الشافعي رمحه اهلل تعاىلبكر و

وكان  :أنه كان إذا صلى وحده يقرأ يف األربع مجيعا يف كل ركعة بأم القرآن وبسورة من القرآن قال
فإنا خنالف  :فقلت للشافعي .يقرأ أحيانا يالسورتني والثالث يف الركعة الواحدة يف صالة الفريضة

 هذا كله 
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وابن  .قال الشافعي هذا خالف أيب بكر .ال يزاد يف الركعتني األخريتني على أم القرآن :ونقول  

وقولكم ال جيمع السورتني يف  .وخالف عمر بن عبد العزيز من رواية سفيان .عمر من روايتكم
وخالف عمر من روايتكم ألنكم أخربمت أن عمر قرأ الركعتني األوليني هو خالف ابن عمر من روايتكم 

بالنجم فسجد فيها مث قام فقرأ بسورة أخرى وخالف غريمها من رواية غريكم فأين العمل ما نراكم 
رويتم يف القراءة يف الاالة يف هذا الباب شيئا إال خالفتموه فمن اتبعتم ما أراكم قلتم مبعىت نعرفه إذا 

مرة فتبنون عليه أيسعكم أن ختلفوهم جمتمعني قال الشافعي رمحه اهلل كنتم تروون عن أحد الشيء 
عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر صلى الابح فقرأ فيها بسورة البقرة  :أخربنا مالك :تعاىل

  .فقلت للشافعي إنا خنالف هذا .يف الركعتني كلتامها

قال الشافعي أخربنا مالك عن  .اسيقرأ يف الابح بأقل من هذا ألن هذا تثقيل على الن :نقول 
فقرأ  :صلينا وراء عمر بن اخلطاب الابح :هشام بن عروة أنه مسع عبد اهلل بن عامر بن ربيعة يقول
 :واهلل لقد كان إذا يقوم حني يطلع الفجر قال :فيها بسورة يوسف وسورة احلج قراءة بطيئة فقلت

قال  .هبذا وال بقدر ناف هذا ألنه تثقيلال يقرأ يف الابح  :فإنا نقول :فقلت للشافعي .أجل



 :الشافعي أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد وربيعة بن أيب عبد الرمحن أن الفرافاة بن عمري احلنفي قال

ما أخذت سورة يوسف إال من قراءة عثمان بن عفان إياها يف الابح من كثرة ما كان يرددها فقلت 
أخربنا مالك عن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ثقيلال يقرأ هبذا هذا ت :فإنا نقول :للشافعي

 .نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ يف الابح يف السفر بالعشر األول من املفال يف كل ركعة سورة

فقد  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ال يقرأ هبذا يف السفر هذا تثقيل :فإنا نقول :قلت للشافعي
ل ما رويتم عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مث أيب بكر مث عمر مث عثمان مث خالفتم يف القراءة يف الاالة ك

ومل ترووا شيئا خيالف ما خالفتم عن أحد علمته من الناس فأين العمل خالفتموهم من  .ابن عمر
وقد خالفتم بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم مجيع ما  .من جهة التثقيل وجهة التيفيف :جهتني

إذ رويتم  .املدينة بال رواية رويتموها عن أحد منهم هذا مما يبني ضعف مذهبكمرويتم عن األئمة ب
ويف هذا دليل على أنكم مل  .هذا مث خالفتموه ومل يكن عندكم فيه حجة فقد خالفتم األئمة والعمل

جتدوا من خلق اهلل خلقا قط يروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مث أيب بكر وعمر وعثمان وابن عمر يف 
 القراءة يف الاالة وال يف أمر واحد شيئا مث خيالفه غريكم وأنه ال خلق أشد خالفا ألهل املدينة 
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مث خالفكم ما رويتم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي فرض اهلل طاعته وما رويتم  .منكم  

الناس معاندة ألهل املدينة وجد أنتم أشد  :فلو قال لكم قائل .عن األئمة الذين ال جتدون مثلهم
مث احلجة عليكم يف  .السبيل إىل أن يقول ذلك لكم على لسانكم ال تقدرون على دفعه عنكم

خالفكم أعظم منها على غريكم ألنكم ادعيتم القيام بعلمهم واتباعهم دون غريكم مث خالفتموهم بأكثر 
إن فيكم  :هذا خفي عليكم من أنفسكم مما خالفهم به من مل يدع من اتباعهم ما ادعيتم فلئن كان

وأراكم قد تكلفتم الفتيا وتطاولتم على  -واهلل املستعان  -لغفلة ما جيوز لكم معها أن تفتوا خلقا 
  .غريكم ممن هو أقاد وأحسن مذهبا منكم

  
 باب املستحاضة  



أحدمها أن  :إن االستحاضة وجهان :سألت الشافعي عن املستحاضة يطبق عليها الدم دهرها فقال 
وإذا كان هكذا نظرت  .تستحاض املرأة فيكون دمها مشتبها ال ينفال إما ثيني كله وإما رقيق كله

 :عدد الليايل واأليام اليت كانت حتيضهن من الشهر قبل أن يايبها الذي أصاهبا فتركت الاالة فيهن

عند مضي أيام حيضها إن كانت حتيض مخسا من أول الشهر تركت الاالة مخسا من أوله مث اغتسلت 
 .كما تغتسل احلائض عند طهرها مث توضأ لكل صالة وتالي وليس عليها أن تعيد الغسل مرة أخرى

واملستحاضة الثانية  .ولو اغتسلت من طهر إىل طهر كان أحب إيل وليس ذلك بواجب عليها عندي
تدم مث ياري بعد تلك األيام رقيقا املرأة ال ترى الطهر فيكون هلا أيام من الشهر ودمها أمحر إىل السواد حم
فإذا مضت اغتسلت  .إىل الافرة غري حمتدم فأيام حيض هذه أيام احتدام دمها وسواده وكثرته

وما احلجة فيما  :فقلت للشافعي .كغسلها لو طهرت من احليضة وتوضأت لكل صالة وصلت
 :ن عائشة أهنا قالتأخربنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ع :ذكرته من هذا فقال الشافعي

يا رسول اهلل إين ال أطهر أفأدع الاالة فقال النيب صلى اهلل عليه  :قالت فاطمة بنت أيب حبيش
إمنا ذلك عرق وليس باحليضة فإذا أقبلت احليضة فاتركي الاالة فإذا ذهب قدرها فاغسلي   :وسلم

ع عن سليمان بن يسار عن أم أخربنا مالك عن ناف :الدم عنك وصلي  قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
أن امرأة كانت هتراق الدم على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه  :سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم

لتنظر عدة الليايل واأليام اليت   :وسلم فاستفتت هلا أم سلمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال
 فلتترك الاالة  كانت حتيضهن من الشهر قبل أن يايبها الذي أصاهبا
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فدل جواب  :قال .قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل مث لتستثفر بثوب مث لتالي    

ويف قوله دليل على  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على ما وصفت من انفراق حال املستحاضتني
ا إذا ذهبت مدة احليض أن تغسل عنها أنه ليس للحائض أن تستظهر بطرفة عني وذلك أنه أمر إحدامه

الدم وتالي وأمر األخرى أن تربص عدد الليايل واأليام اليت كانت حتيضهن مث تغتسل وتالي واحلديثان 



تستظهر احلائض بثالثة أيام مث تغتسل  :فإنا نقول :فقلت للشافعي .مجيعا ينفيان االستظهار
ثاكم اللذان تعتمدون عليهما عن رسول اهلل قال الشافعي فحدي .تتوضأ لكل صالة :وتالي ونقول

 .خيالفان االستظهار واالستظهار خارج من السنة واآلثار واملعقول والقياس وأقاويل أكثر أهل العلم

 :أرأيتم استظهارها أمن أيام حيضها أم أيام طهرها فقلت :فقال الشافعي .ومن أين :فقلت

مرأة كانت أيام حيضها مخسا فطبق عليها الدم فأمسعكم عمدمت إىل ا :فقال .هي من أيام حيضها
جنعلها مثانيا ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمرها إذا مضت أيام حيضها قبل االستحاضة أن  :فقلتم

تغتسل وتالي وجعلتم هلا وقتا غري وقتها الذي كانت تعرف فأمرمتوها أن تدع الاالة يف األيام اليت 
أفرأيتم إن قال لكم قائل ال يعرف  :قال .وسلم أن تالي فيها أمرها رسول اهلل صلى اهلل عليه

تستظهر بساعة أو يوم أو يومني أو تستظهر بعشرة أيام أو ست أو سبع بأي شيء أنتم أوىل  :السنة
هل يالح أن يوقت العدد إال خبرب عن رسول اهلل أو  :بالاواب من أحد إن قال ببعض هذا القول

مث قلتم  .تموه خبالف ما رويتم عن رسول اهلل وأكثر أقاويل املسلمنيولقد وق .إمجاع من املسلمني
 .فيه قوال متناقضا فزعمتم أن أيام حيضها إن كانت ثالثا استظهرت مبثل أيام حيضها وذلك ثالث

وإن كانت أيام  .وإن كانت أيام حيضها اثين عشر استظهرت مبثل ربع أيام حيضها وذلك ثالث
وإن كانت أربعة عشر استظهرت بيوم وإن كانت ثالثة عشر  .ر بشيءحيضها مخسة عشر مل تستظه

 :استظهرت بيومني فجعلتم االستظهار مرة ثالثا ومرة يومني ومرة يوما ومرة ال شيء فقلت للشافعي

شيئا عن سعيد بن املسيب وشيئا  .نعم :فهل رويتم يف املستحاضة عن صاحبنا شيئا غري هذا فقال
أخربنا مالك عن مسى موىل أيب بكر أن القعقاع  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال .عن عروة بن الزبري

 :كيف تغتسل املستحاضة فقال :بن حكيم وزيد بن أسلم أرساله إىل سعيد بن املسيب ليسأله

تغتسل من طهر إىل طهر وتتوضأ لكل صالة فإن غلبها الدم استثفرت  قال الشافعي خربنا مالك عن 
 ه هشام بن عروة عن أبي
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  .ليس على املستحاضة إال أن تغتسل غسال واحدا مث تتوضأ بعد ذلك لكل صالة    :أنه قال  

فإنا نقول بقول عروة  :فقلت للشافعي .األمر عندنا على حديث هشام بن عروة :قال مالك 
يتم قول عروة وأنتم أما قول ابن املسيب فتركتموه كله مث ادع :وندع قول ابن املسيب فقال الشافعي

تغتسل غسال واحدا يعين كما تغتسل املتطهرة  :قال عروة :وأين قال :ختالفونه يف بعضه فقلت
وتتوضأ لكل صالة يعين توضأ من الدم للاالة ال تغتسل من الدم إمنا ألقي عنها الغسل بعد الغسل 

وضوء عليها فيالفتم األحاديث  األول والغسل إمنا يكون من الدم وجعل عليها الوضوء مث زعمتم أنه ال
اليت رواها صاحبنا وصاحبكم عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وابن املسيب وعروة وأنتم تدعون أنكم 

أنه ليس أحد أترك  :إنه لبني يف قولكم .تتبعون أهل املدينة وقد خالفتم ما روى صاحبنا عنهم كله
 غريه مث ما أعلمكم ذهبتم إىل قول أهل بلد غريهم على أهل املدينة جلميع أقاويلهم منكم مع ما تبني يف

فإذا انسليتم من قوهلم وقول أهل البلدان ومما رويتم وروى غريكم والقياس واملعقول فأي موضع 
 تكونون به علماء وأنتم ختطئون مثل هذا وختالفون فيه أكثر الناس 

 باب الكلب يلغ يف اإلناء أو غريه  

يهراق  :غ يف اإلناء يف املاء ال يكون فيه قلتان أو يف اللنب أو املرق قالسألت الشافعي عن الكلب يل 
وما مس ذلك املاء واللنب من ثوب  .املاء واللنب واملرق وال ينتفعون به ويغسل اإلناء سبع مرات

أخربنا مالك عن أيب الزناد عن  :وما احلجة يف ذلك فقال :فقلت .وجب غسله ألنه جنس
إذا شرب الكلب يف إناء أحدكم   :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال األعرج عن أيب هريرة

فليغسله سبع مرات  قال الشافعي فكان بينا يف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا كان الكلب 
 يشرب املاء يف اإلناء فينجس اإلناء حىت جيب غسله سبعا أنه إمنا ينجس مبماسة املاء إياه فكان املاء أوىل
بالنجاسة من اإلناء الذي إمنا جنس مبماسته وكان املاء الذي هو طهور إذا جنس فاللنب واملرق الذي ليس 

فإنا نزعم أن الكلب إذا شرب يف اإلناء فيه  :فقلت للشافعي .بطهور أوىل أن ينجس مبا جنس املاء
هذا  :فقال الشافعي .اللنب بالبادية شرب اللنب وغسل اإلناء سبعا ألن الكالب مل تزل بالبادية

الكالم احملال أيعدو الكلب أن يكون ينجس ما يشرب منه وال حيل شرب النجس وال أكله أو ال ينجسه 
فال يغسل اإلناء منه وال يكون بالبادية فرض من النجاسة إال وبالقرية مثله وهذا خالف السنة والقياس 

 واملعقول 
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مل تزل الكالب بالبادية حجة عليكم فإذا سن رسول اهلل صلى اهلل  :كموأرى قول .والعلة الضعيفة  

عليه وسلم أن يغسل اإلناء من شرب الكلب سبعا والكالب يف البادية يف زمانه وقبله وبعده إىل اليوم 
فهل زعمتم عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن ذلك على أهل القرية دون أهل البادية أو أهل البادية دون 

أو  .القرية أو زعم لكم ذلك أحد من أئمة املسلمني أو فرق اهلل بني ما ينجس بالبادية والقريةأهل 
رأيت أهل البادية هل زعموا لكم أهنم يلقون ألباهنم للكالب ما تكون الكالب مع أهل البادية إال ليال 

ها وبني الكالب وهل قال ألهنا تسرح مع مواشيهم وهلم أشح على ألباهنم وأشد هلا إبقاء من أن خيلوا بين
أو لو قاله  .ليس يتنجس بالكلب وهم أشد حتفظا من غريهم أو مثلهم :لكم أحد من أهل البادية

أيؤخذ الفقه من أهل البادية وان اعتللتم بأن الكالب مع أهل البادية أفرأيتم إن اعتل  :لكم منهم قائل
واللحكاء والدواب ألهل القرية ألزم من الفأر والوزغان  :عليكم مثلكم من أهل الغباوة بأن يقول

الكالب ألهل البادية وأهل القرية أقل امتناعا من الفأر ودواب البيوت من أهل البادية من الكالب فإذا 
 :ماتت فأرة أو دابة يف ماء رجل قليل أو زيته أو لبنه أو مرقه مل تنجسه هل احلجة عليه إال أن يقال

فيها ينجس ما وقع فيه كان كثريا بقرية أو بادية أو قليال فكذلك الذي ينجس يف احلال اليت ينجس 
وما علمت  .الكالب بالبادية والفأر والدواب بالقرية أوىل أن ال تنجس إن كان فيما ذكرمت حجة

أحدا روى عنه من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال التابعني أنه قال فيه إال مبثل قولنا إال أن 
ينجس مجيع ما يشرب  :يغسل اإلناء من الكلب مرة واحدة وكلهم قال :ننا من قالمن أهل زما
  .ماء ولنب ومرق وغريه :منه الكلب من

والذي رأيتكم ختتالونه ال  :إن ممن تكلم يف العلم من خيتال فيه فيشبه :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
امع قولكم أن يسمعه فيعلم أنه خطأ ال شبهة فيه وال مؤنة على من مسعه يف أنه خطأ إمنا يكفي س

فإن ذهبتم إىل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر إذا ماتت الفأرة  .ينكشف بتكلف وال بقياس يأيت به
يف السمن اجلامد أن تطرح وما حوهلا فدل ذلك على جناستها فقد أخرب إن النجاسة تكون من الفأرة 



فإن ذهبتم إىل أن الفأرة تنجس  .عاما ويف الكلب قوال عاما وهي يف البيوت وإمنا قال يف الفأرة قوال
إن  :وإن قلتم .على أهل القرية وال تنجس على أهل البادية فقد سويتم بني قوليكم وزدمت يف اخلطأ

فأما أن  .ما مل يسم من الدواب غري الفأرة والكلب ال ينجس فاجعل الوزغ ال ينجس ألنه مل يذكر
 خرب فيه قياسا تقولوا الوزغ ينجس وال 
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  .وتزعمون أن الكلب ينجس مرة وال ينجس أخرى فال جيوز هذا القول  

وما احلجة  :فقلت له .أستحبها :سألت الشافعي عن الاالة على امليت الغائب وعلى القرب فقال 
سول اهلل نعى ر :أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال :فيها قال

صلى اهلل عليه وسلم للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج هبم إىل املالى فاف وكرب أربع 
أخربنا مالك عن ابن شهاب عن أيب أمامة أن رسول اهلل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .تكبريات

النيب صلى اهلل  وقد روى عطاء أن :صلى اهلل عليه وسلم صلى على قرب مسكينة توفيت من الليل قال
حنن نكره الاالة على ميت غائب وعلى  :قلت للشافعي .عليه وسلم صلى على قوم ببلد آخر

فقد رويتم عن النيب صلى اهلل عليه وسلم الاالة على النجاشي وهو غائب ورويتم  :فقال .القرب
فعل رسول اهلل  عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه صلى على ميت وهو يف القرب غائب فكيف كرهتم ما

صلى اهلل عليه وسلم ولقد حفظ عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بإسناد موصول من وجوه أنه صلى 
على قبور وصلت عائشة على قرب أخيها وغري واحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم من حديث 

الى عليه فإمنا ندعو بالاالة وإمنا الاالة دعاء للميت وهو إذا كان ملففا بيننا ي .الثقات غري مالك
  .بوجه علمنا فكيف ال ندعو له غائبا وهو يف القرب بذلك الوجه

ما  :قال الشافعي أخربنا مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهلل عن عائشة أم املؤمنني أهنا قالت 
فإنا نكره  :عيصلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إال يف املسجد قلت للشاف

أرويتم هذا أنه صلى على عمر يف املسجد فكيف كرهتم األمر  :الاالة على امليت يف املسجد فقال



أذكر حديثا خالفه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فاخترمت أحد احلديثني على  .فيه وقد ذكره صاحبكم
فكيف جيوز أن تدعوا ما  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ما ذكر فيه شيئا علمناه :اآلخر فقلت

رويتم عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وعن أصحاب النيب أهنم فعلوه بعمر وهذا عندكم عمل جمتمع عليه 
ألنا ال نرى من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أحدا حضر موت عمر فتيلف عن جنازته فتركتم 

فيه اجلنب طريقا وال جيوز أن يالي  وكيف أجزمت أن ينام يف املسجد ومير .هذا بغري شيء رويتموه
مات سعيد فيرج أبو يعقوب البويطي وخرجنا معه فاف بنا وكرب  :فيه على ميت أخربنا الربيع

  .وكان أبو يعقوب اإلمام فأنكر الناس ذلك علينا وما بالينا .أربعا وصلينا عليه
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 باب يف فوت احلج  

حيج عمن ال يقدر أن يثبت على املركب  .نعم :حد عن أحد قالهل حيج أ :سألت الشافعي 
أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس  :وما احلجة قال :قلت .وامليت

يا  :أن الفضل بن العباس كان رديف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم فقالت
أدركت أيب شييا كبريا ال يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه  رسول اهلل إن فريضة اهلل يف احلج

أخربنا مالك عن أيوب  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وذلك يف حجة الوداع .نعم    :قال
عن ابن سريين أن رجال جعل على نفسه أن ال يبلغ أحد من ولده احللب فيحلب فيشرب ويسقيه إال 

ولده الذي قال الشيخ وقد كرب الشيخ فجاء ابنه إىل رسول اهلل صلى حج وحج به معه فبلغ رجل من 
إن أيب قد كرب وال يستطيع أن حيج أفأحج عنه فقال رسول اهلل  :اهلل عليه وسلم فأخربه اخلرب فقال

وذكر مالك أو غريه عن أيوب عن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .نعم    :صلى اهلل عليه وسلم
يا رسول اهلل إن أمي  :أن رجال أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال :عباسابن سريين عن ابن 

 :نعم    :عجوز كبرية ال تستطيع نركبها على البعري وإن ربطتها خفت أن متوت أفأحج عنها قال



خالفتم ما رويتم عن النيب صلى اهلل  :فقال .ليس على هذا العمل :فإنا نقول :فقلت للشافعي
علي بن أيب طالب يروي هذا عن النيب صلى اهلل عليه  .تكم ومن رواية غريكمعليه وسلم من رواي

وعلي وابن  .وسلم وابن املسيب واحلسن عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل معىن هذه األحاديث
وهذا أشبه  .بأن حيج الرجل عن الرجل :عباس وابن املسيب وابن شهاب وربيعة باملدينة يفتون

م عمال فتيالفونه كله لغري قول أحد من خلق اهلل علمته من أصحاب رسول اهلل شيء يكون مثله عندك
 :صلى اهلل عليه وسلم ومجيع من عدا أهل املدينة من أهل مكة واملشرق واليمن من أهل الفقه يفتون

أنه  :فإن من حجة بعض من قال هذا القول أنه قال :فقلت للشافعي .بأن حيج الرجل عن الرجل
فجعل احلج يف معىن الايام  .مر ال ياوم أحد عن أحد وال يالي أحد عن أحدروي عن ابن ع

أرأيتم لو قال ابن  :قال .وهذا قول الضعف فيه بني من كل وجه :فقال الشافعي .والاالة
ال حيج أحد عن أحد وقد أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم أحدا أن حيج عن أحد كان يف قول  :عمر

لى اهلل عليه وسلم وأنتم تتركون قول ابن عمر لرأي أنفسكم ولرأي مثلكم أحد حجة مع رسول اهلل ص
 ولرأي بعض التابعني فتجعلونه ال 
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ألنكم لو كنتم ترون يف قوله حجة مل ختالفوه لرأي أنفسكم مث تقيمون قوله  .حجة يف قوله إذا شئتم  

ا ليس فيه من النهي عن احلج قياسا وما للحج والاالة مقاما تردون به السنة واآلثار مث تدعون يف قوله م
قد يشتبهان ألنه عمل على البدن أفرأيتم إن قال لكم  :فإن قلتم .والايام هذا شريعة وهذا شريعة

أنتم تزعمون أن احلج يف معىن الاالة والاوم وقد أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم امرأة أن حتج  :قائل
أن يالي عن الرجل وياوم عنه هل احلجة عليه إال أنه ال تقاس شريعة على  عن أبيها فأنا آمر الرجل

أو رأيتم ما فرقت بينه السنة مما هو أشد تقاربا منها فكيف فرقتم بينه  .شريعة فكذلك احلجة عليكم
هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر وهنى عن املزابنة وأجاز  :ما هو قلت :فإن قلتم
فلما أجازها فرقنا بينهما  .العرايا وهي داخلة يف املزابنة وداخلة يف بيع الرطب بالتمر لو مل جيزها بيع



وال جيوز ذلك إذا وضع باألرض فكان  .جتوز العرايا وهي رطب بتمر وكيل جبزاف :بالسنة وقلنا
مبا أحله به رسول  التمر والرطب يف األرض معا فهذا أوىل أن ال يفرق بينه بأنه شيء واحد بعضه حالل

وقد خالف هذا بعض املشرقيني  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبعضه منهي عنه مبا هنى عنه رسول اهلل
وأنتم تروونه عن النيب  .أن حيج أحد عن أحد :فرأينا لنا عليهم هبذا حجة فاحلجة عليكم بناه

وكيف  :ي رمحه اهلل تعاىلقال الشافع .صلى اهلل عليه وسلم وال تروون عن أحد من أصحابه خالفه
تقيسونه بالاوم والاالة أفرأيتم إذا كنتم جتيزون أن حيج أحد عن أحد إذا أوصى بذلك فيالفتم ما 

أفيجوز لو أوصى أن يالى عنه أو  .قلتم من أن ال حيج أحد عن أحد وأجزمت مثل ما رددمت فيه السنة
عمل آخر لغريه وإن مل جتيزوه فقد فرقتم  ياام عنه فإن أجزمتوه فقد دخلتم فيما كرهتم من أن يكون

  .بني الاالة والاوم واحلج واهلل أعلم

  .وحيتجم من غري ضرورة .حيتجم وال حيلق شعرا :سألت الشافعي عن احلجامة للمحرم فقال 

أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار أن النيب صلى اهلل  :وما احلجة فقال :فقلت 
قال الشافعي أخربنا سفيان عن عمرو بن دينار  .تجم وهو حمرم وهو يومئذ بلحي مجلعليه وسلم اح

عن عطاء وطاوس أحدمها أو كالمها عن ابن عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم احتجم وهو حمرم 
 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ال حيتجم احملرم إال من ضرورة :فإنا نقول :فقلت للشافعي

ال حيتجم احملرم إال أن يضطر إليه مما ال بد منه  :عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول أخربنا مالك
 ما روى مالك عن النيب  :وقال مالك مثل ذلك قال الشافعي
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صلى اهلل عليه وسلم أنه مل يذكر يف حجامة النيب صلى اهلل عليه وسلم هو وال غريه ضرورة أوىل بنا   

ولعل ابن عمر أن ال يكون مسع  .ولعل ابن عمر كره ذلك ومل حيرمه .ه عن ابن عمرمن الذي روا
فقال برأيه فكيف إذا مسعت  -إن شاء اهلل  -هذا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ولو مسعه ما خالفه 

خبالف ما مسعت عنه لقول ابن عمر وأنتم مل تثبتوا أن ابن  :هذا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قلت



قد يتوقى املرء يف نفسه ما ال يكره لغريه وأنتم تتركون قول ابن عمر لرأي  .عمر كرهه للناس
أفرأيتم إن كرهتم احلجامة إال من ضرورة أتعدو احلجامة من أن تكون مباحة له كما يباح  .أنفسكم

يه كحالق له االغتسال واألكل والشرب فال يبايل كيف احتجم إذا مل يقطع الشعر أو تكون حمظورة عل
الشعر وغريه فالذي ال جيوز له إال لضرورة فهو إذا فعله حبلق الشعر أو فعل ذلك من ضرورة افتدى 

إذا احتجم من ضرورة أن يفتدي وإال فأنتم ختالفون ما جاء عن النيب صلى اهلل عليه  :فينبغي أن تقولوا
  .وسلم وتقولون يف احلجامة قوال متناقضا

  
 ن الدواب باب ما يقتل احملرم م 

أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة  :مخس من الدواب ليس على احملرم يف قتلهن جناح  :قال

ألة فكل ما مجع من وهبذا نأخذ وهو عندنا جواب على املس :والكلب العقور  قال الشافعي رمحه اهلل
الوحش أن يكون غري مباح اللحم يف اإلحالل وأن يكون مضرا قتله احملرم ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
إذا أمر احملرم أن يقتل الفأرة والغراب واحلدأة مع ضعف ضرها إذ كانت مما ال يؤكل حلمه كان ما مجع 

قد قال  :قلت .له مباحا يف اإلحرامأن ال يؤكل حلمه وضره أكثر من ضرها أوىل أن يكون قت
كان قول النيب صلى اهلل  :ال يقتل احملرم من الطري ما ضر إال ما مسى وقال بعض أصحابه :مالك

مخس من الدواب ليس على احملرم يف قتلهم جناح  يدل على أن ما سواهن على احملرم   :عليه وسلم
أن  :ة أمسيت فقد زعم مالك عن ابن شهابأفرأيتم احلي :قال الشافعي رمحه اهلل .يف قتله جناح

أو تعرف العرب أن احلية  :قال .فرياها كلبا عقورا :قلت .عمر أمر بقتل احليات يف احلرم
 :فإن قلتم .كلب عقور إمنا الكلب عندها السبع والكالب اليت خلقها اهلل متقاربة كيلق الكلب

الكلب العقور ما عدا على الناس فأخافهم  إن :إهنا قد تضر فتقتل قيل غري مكابرة كما زعم صاحبكم
 وهي ال تعدو مكابرة وإن 
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ذهبتم إىل أهنا تضر هكذا فقد أمر عمر بن اخلطاب أن يقتل الزنبور يف اإلحرام والزنبور إمنا هو   
ما أمسعكم كالنحلة فكيف مل تأمروا بقتل الزنبور وقد أمر به عمر وأمرمت بقتل احلية إذ أمر هبا عمر 

يقتل احملرم الفأرة  :وقلتم .قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .تأخذون من األحاديث إال ما هديتم
وإذا قلتم هذا فقد أباحه النيب صلى اهلل عليه وسلم ومنعتموه فإن  .الاغرية وال يقتل الغراب الاغري

  .إمنا أباح قتله على معىن أنه يضر والاغري ال يضر يف حاله تلك :قلتم

فالفأرة الاغرية ال تضر يف حاهلا تلك فال بد أن ختالفوا النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الغراب الاغري  
وهذا حجة عليكم إذ زعمتم أن الغراب يقتل ملعىن ضرره فينبغي أن تقتل العقاب  .والفأرة الاغرية

الغراب الاغري ألنه غراب  فلم ال يقتل :بل احلديث مجلة ال ملعىن قيل .ال :ألهنا أضر منه فإن قال
 .يفعل وال فدية وال حرج :سألت الشافعي عمن حلق قبل أن ينحر أو حنر قبل أن يرمي قال

وكذلك كل ما كان يعمل يف ذلك اليوم فقدم منه شيئا قبل شيء ناسيا أو جاهال عمل ما يبقى عليه 
ن عيسى بن طلحة أخربنا مالك عن ابن شهاب ع :وما احلجة يف ذلك فقال :فقلت .وال حرج

وقف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حجة  :بن عبيد اهلل عن عبد اهلل بن عمرو بن العا  قال
  :يا رسول اهلل مل أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال :الوداع للناس مبىن يسألونه فجاء رجل فقال

ال ارم وال  :فقاليا رسول اهلل مل أشعر فنحرت قبل أن أرمي  :اذبح وال حرج  فجاء رجل فقال
افعل وال حرج    :حرج  فما سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن شيء قدم وال أخر إال قال

  .قال الشافعي رمحه اهلل وهبذا كله نأخذ
  

 ID ' '   فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات  (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل
  .ةظوفحم قوقحال عيمج سومزوكل  :اهلاء وحذفها فتقول

  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   



  
 العرب فميالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن  الكسائي وأما التاريح بالوجهني عن  
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تاريح بنقله نعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
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 باب الشركة يف البدنة  

  .نعم :هل يشتري السبعة جزورا فينحروهنا عن هدي إحاار أو متتع قال :سألت الشافعي 

حنرنا مع  :أخربنا مالك عن أيب الزبري املكي عن جابر قال :وما احلجة يف ذلك فقال :قلت 
سبعة والبقرة عن سبعة قال الشافعي رمحه اهلل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باحلديبية البدنة عن 

وإذا حنروا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام احلديبية بدنة عن سبعة وبقرة عن سبعة  :تعاىل
فتجزىء البدنة والبقرة عن سبعة  .والعلم حييط أهنم من أهل بيوتات شىت ال من أهل بيت واحد

وسواء  .كل واحد منهم شاة إذا مل جيدوا شاةمتمتعني وحماورين وعن كل سبعة وجبت على 
اشتروها وأخرج كل واحد منهم حاته من مثنها أو ملكوها بأي وجه ما كان ملك ومن زعم أهنا 
 .جتزىء عن سبعة لو وهبت هلم أو ملكوها بوجه غري الشراء كانت املشتراة أوىل أن جتزىء عنهم

احد وال البقرة وإمنا يذحبها الرجل عن نفسه وأهل ال تذبح البدنة إال عن و :قلت للشافعي فإنا نقول
بيته فأما أن خيرج كل إنسان منهم حاة من مثنها ويكون له حاة من حلمها فال وإمنا مسعنا ال يشترك 

ال يشترك يف النسك أن  :وقد جيوز أن يقال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يف البدنة يف النسك



ها غريه وليس يف هذا ألحد حجة وألنه كالم عريب وال حجة مع يوجب الرجل النسيكة مث يشرك في
وهذا فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه أهل احلديبية فكان ينبغي أن  .النيب صلى اهلل عليه وسلم

 .يكون هذا العمل عندكم ال ختالفونه ألنه فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم وألف وأربعمائة من أصحابه

كنا يوم احلديبية ألفا وأربعمائة وقال  :أخربنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد اهلل قالقال الشافعي 
لو كنت أبار ألريتكم  :أنتم اليوم خري أهل األرض  قال جابر  :لنا النيب صلى اهلل عليه وسلم

 موضع الشجرة وأنتم جتعلون قول الواحد وفعله حجة يف بعض األشياء فإذا وجدمت السنة وفعل ألف
  .وأربعمائة من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم فهو أوجب عليكم أن جتعلوه حجة

  
 ID ' '   ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها: 

 أنه ملا ثبت 
  
 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
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 باب التمتع يف احلج  

حسن غري مكروه وقد فعل ذلك بأمر النيب صلى  :ج فقالسألت الشافعي عن التمتع بالعمرة إىل احل 
وال  .اهلل عليه وسلم وإمنا اخترنا اإلفراد ألنه ثبت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أفرد غري كراهية للتمتع

وما  :جيوز إذا كان فعل التمتع بأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يكون مكروها فقلت للشافعي



قال الشافعي  .األحاديث الثابتة من غري وجه وقد حدثنا مالك بعضها :احلجة فيما ذكرت قال
أنه مسع  :أخربنا مالك عن ابن شهاب عن حممد بن عبد اهلل بن احلرث بن نوفل :رمحه اهلل تعاىل

سعد بن أيب وقا  والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أيب سفيان ومها يتذاكران التمتع بالعمرة إىل 
 .بئسما قلت يا ابن أخي :ال يانع ذلك إال من جهل أمر اهلل فقال سعد :اكاحلج فقال الضح

 .قد صنعها رسول اهلل وصنعناها معه   :فإن عمر قد هنى عن ذلك فقال سعد :فقال الضحاك

قول الضحاك أحب إيل من قول سعد وعمر أعلم برسول اهلل صلى  :قد قال مالك :فقلت للشافعي
عمر وسعد عاملان برسول اهلل وما قال عمر عن رسول اهلل  :الشافعي قال .اهلل عليه وسلم من سعد

افالوا بني حجكم وعمرتكم فإنه أمت حلج  :شيئا خيالف ما قال سعد إمنا روى مالك عن عمر أنه قال
قال  .ومل يرو عنه أنه هنى عن العمرة يف أشهر احلج .أحدكم وعمرته أن يعتمر يف غري أشهر احلج

خرجنا مع رسول اهلل صلى  :الك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أهنا قالتأخربنا م :الشافعي
اهلل عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل حبج ومنا من أهل بعمرة ومنا من مجع احلج والعمرة 

قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفاة أهنا قالت للنيب  .وكنت ممن أهل بعمرة
إين لبدت رأسي وقلدت  :ما شأن الناس حلوا ومل حتل أنت من عمرتك قال :وسلم صلى اهلل عليه

قال الشافعي أخربنا مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أنه  .هديي فال أحل حىت أحنر هديي
  .ألن أعتمر قبل احلج وأهدي أحب إيل من أعتمر بعد احلج يف يف احلجة :قال

ذان احلديثان من حديث مالك موافقان ما قال سعد من أنه عمل فه :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
فكيف جاز لكم وأنتم ترون هذا أن  .بالعمرة مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أشهر احلج

تكرهوا العمرة فيه وأنتم تثبتون عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فيما وصفت وادعيتم من خالف عمر 
النيب صلى اهلل عليه وسلم إمنا اختار شيئا غري خمالف ملا جاء عن النيب  وسعد وعمر مل خيالف سعدا عن

 وقد تتركون أنتم على عمر اختياره  .صلى اهلل عليه وسلم
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وحكمه الذي هو أكثر من االختيار ملا جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مث تتركونه ملا جاء عن رجل   
فإذا جاز لكم هذا فكيف جيوز لكم  .اهلل عليه وسلم مث تتركونه لقولكم من أصحاب رسول اهلل صلى

أن حتتجوا بقوله على السنة وأنكم تدعون أنه خالفها وهو ال خيالفها وما رويتم عنه يدل على أنه ال 
  .خيالفها فادعيتم خالف ما رويتم وختالفون اختياره

  
 باب الطيب للمحرم  

اإلحرام مبا يبقى رحيه بعد اإلحرام وبعد رمي اجلمرة واحلالق قبل سألت الشافعي عن الطيب قبل  
جائز وأحبه وال أكرهه لثبوت السنة فيه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :فقال :اإلفاضة

أخربنا مالك عن عبد الرمحن  :وما احلجة فيه فقال :فقلت .واألخبار عن غري واحد من أصحابه
كنت أطيب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلحرامه قبل أن  :أهنا قالت بن القاسم عن أبيه عن عائشة

فإنا نكره الطيب للمحرم ونكره الطيب قبل  :فقلت للشافعي .حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت
إين  :اإلحرام وبعد اإلحالل قبل أن يطوف بالبيت ونروي ذلك عن عمر بن اخلطاب فقال الشافعي

أرأيتم حنن وأنتم بأي شيء عرفنا أن عمر  :فقال .ومن أين :ون فقلتأراكم ال تدرون ما تقول
وعرفنا أن النيب صلى اهلل  :فقال .بلى :قاله أليس إمنا عرفنا بأن ابن عمر رواه عن عمر فقلت

فإذا  .نعم :فقلت .وكالمها صادق :قال .بلى :عليه وسلم تطيب خبرب عائشة فقلت
تطيب وأن عمر هنى عن الطيب علما واحدا هو خرب الاادقني علمنا بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 .عنهما معا فال أحسب أحدا من أهل العلم يقدر أن يترك ما جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم لغريه

فإن جاز أن يتهم الغلط على بعض من بيننا وبني النيب صلى اهلل عليه وسلم ممن حدثنا جاز مثل ذلك 
ر ممن حدثنا بل من روى عن عائشة  تطيب النيب صلى اهلل عليه وسلم  أكثر ممن على من بيننا وبني عم
سامل والقاسم وعروة واألسود بن  :روى عن عائشة .هنى عمر عن الطيب :روى عن ابن عمر
فأراكم إذا أصبتم مل تعقلوا من أين أصبتم وإذا أخطأمت  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يزيد وغريهم
ة تذهبون إليها فتعذروا بأن تكونوا ذهبتم إىل مذهب بل أراكم إمنا ترسلون ما جاء على مل تعرفوا سن

من كره الطيب للمحرم إمنا هنى عن الطيب أنه  :ألسنتكم عن غري معرفة إمنا كان ينبغي أن تقولوا



اجلبة  حضر النيب صلى اهلل عليه وسلم باجلعرانة حني سأله أعرايب أحرم وعليه جبة وخلوق فأمره بنزع
 أفترى لنا هبذا حجة أو إمنا هذا  :فقلت للشافعي .وغسل الافرة
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إن كان قاله هبذا فقد ذهب عليه أن النيب صلى اهلل عليه  :شبهة وما احلجة على من قال هذا قال  

وتطيب النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حجة اإلسالم سنة عشر وأمر  .وسلم تطيب فقال مبا حضر
األعرايب قبل ذلك بسنتني يف سنة مثان فلو كانا خمتلفني كان إباحته التطيب ناسيا ملنعه وليسا مبيتلفني 

أخربنا ابن علية  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .إمنا هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يتزعفر الرجل
قال  .لم هنى أن يتزعفر الرجلعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهلل عليه وس

وقد تطيب سعد بن أيب وقا  وابن عباس لإلحرام  .الشافعي وأمر الرجل أن يغسل الزعفران عنه
أخربنا ابن عيينة  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وكانت الغالية ترى يف مفارق ابن عباس مثل الرب

ن رمى اجلمرة فقد حل ما حرم عليه إال م :قال عمر :عن عمرو بن دينار عن سامل بن عبد اهلل قال
طيبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيدي وسنة  :قالت عائشة :النساء والطيب وقال سامل

وهكذا ينبغي أن يكون  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحق أن تتبع
السنة لغريها وترك ذلك الغري لرأي أنفسكم فالعلم  الااحلون من أهل العلم فأما ما تذهبون إليه من ترك

 .إذا إليكم تأتون منه ما شئتم وتدعون منه ما شئتم تأخذون بال تبار ملا تقولون وال حسن روية فيه

أرأيتم إذا خالفتم السنة هل عرفتم ما قلتم كرهتم الطيب قبل اإلحرام ألنه يبقى بعد اإلحرام وقد كان 
وجدناه إذا كان  :وه إذا كان يبقى بعد اإلحرام فال وجه لقولكم إال أن تقولواالطيب حالال فإذ كرهتم

 :قلت .حمرما ممنوعا أن يبتدىء طيبا فإذا تطيب قبل حيرم فما يبقي كان كابتداء الطيب يف اإلحرام

ما  :وما هو قلت :قال .فأنتم جتيزون بأن يدهن احملرم مبا يبقي لينه وذهابه الشعث ويرجل الشعر
هذا ال يالح للمحرم أن يبتدىء االدهان به ولو  :قال .طيب فيه مثل الزيت والشريق وغريهال 

  .فعل وجبت عليه كفارة املتطيب عندنا وعندكم



ال يدهن بشيء يبقى يف رأسه لينه ساعة أو جتيزوا الطيب إذا كان قبل  :وإمنا كان ينبغي أن تقولوا 
  .ى أن ال يقال إال واحد من هذين القولنياإلحرام ولو مل يكن يف هذا سنة تتبع انبغ

  
 ID ' '    مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الاوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة

 وجزء منها 
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتار   
  
  .هو اليومعلى إرادة ما يتبعها و  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فايح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
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 باب يف العمري  

هي للذي يعطاها ال ترجع إىل الذي  :سألت الشافعي عمن أعمر عمرى له ولعقبه فقال :قال 
حديث الناس وحديث مالك عن النيب صلى  السنة الثابتة من :وما احلجة فقال :فقلت .أعطاها

أخربنا مالك عن ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر أن  :قال .اهلل عليه وسلم
أميا رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإمنا هي للذي يعطاها ال   :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

وهبا نأخذ ويأخذ عامة أهل العلم  :ث  قالترجع إىل الذي أعطى ألنه أعطى عطاء وقعت فيه املواري
وقد روى هذا مع جابر بن عبد اهلل زيد بن ثابت عن  .يف مجيع األماار بغري املدينة وأكابر أهل العلم
أختالفونه وأنتم تروونه عن  :فقال .فإنا خنالف هذا :النيب صلى اهلل عليه وسلم فقلت للشافعي
أخربنا حيىي بن سعيد عن عبد  :ن حجتنا فيه أن مالكا قالإ :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقلت



الرمحن بن القاسم أنه مسع مكحوال الدمشقي يسأل القاسم بن حممد عن العمرى وما يقول الناس فيها 
قال الشافعي  .ما أدركت الناس إال وهم على شروطهم يف أمواهلم وفيما أعطوا :فقال له القاسم
فإن  .لقاسم عن العمرى بشيء وما أخربه إال أن الناس على شروطهمما أجابه ا :رمحه اهلل تعاىل

العمرى من املال والشرط فيها جائز فقد شرط الناس يف أمواهلم شروط ال جتوز  :ذهب إىل أن يقول
الرجل يشتري العبد على أن يعتقه والوالء للبائع فيعتقه فهو  :وما هي قيل :فإن قال قائل .هلم

والسنة  :قلنا .السنة تدل على إبطال هذا الشرط :فإن قال .لشرط باطلحر والوالء للمعتق وا
فلم أخذت بالسنة مرة وتركتها مرة قول القاسم لو كان قاد  .تدل على إبطال الشرط يف العمرى

إهنم على شروطهم فيها مل يكن يف هذا ما يرد به احلديث عن النيب صلى اهلل  :به قاد العمرى فقال
حنن ال نعلم أن القاسم قال هذا إال خبرب حيىي عن عبد  :ومل قيل :ل قائلفإن قا .عليه وسلم
وكذلك علمنا قول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف العمرى خبرب ابن شهاب عن أيب سلمة  .الرمحن عنه

فإذا قبلنا خرب الاادقني فمن روى هذا عن النيب صلى  .عن جابر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وغريه
ال يشك عامل أن ما ثبت عن رسول اهلل صلى اهلل  .يه وسلم أرجح ممن روى هذا عن القاسماهلل عل

قد ميكن أن ال يكونوا مسعوا من رسول اهلل وال بلغهم  .عليه وسلم أوىل أن يقال به مما قاله أناس بعده
من أصحاب ال يقول القاسم قال الناس إال جلماعة  :فإن قال قائل .عنه شيء وأهنم لناس ال نعرفهم

 رسول اهلل أو من أهل العلم ال جيهلون للنيب صلى اهلل 
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أخربنا  :قيل له .عليه وسلم سنة وال جيمعون أبدا من جهة الرأي وال جيمعون إال من جهة السنة  

شأنكم  :مالك عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد أن رجال كانت عنده وليمة لقوم فقال ألهلها
إهنا  :تتركون قول القاسم والناس :ا فرأى الناس أهنا تطليقة وأنتم تزعمون أهنا ثالثة فإذا قيل لكمهب

ال ندري من الناس الذين يروي هذا عنهم القاسم فإن مل يكن قول القاسم والناس  :قلتم .تطليقة
 .أبعد حجة عليكم يف رأي أنفسكم هلو عن أن يكون على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حجة



ولئن كان حجة لعله أخطأمت خبالفكم إياه برأيكم وإنا لنحفظ عن ابن عمر يف العمرى مثل قولرسول 
أخربنا سفيان عن عمرو بن دينار ومحيد األعرج  :قال الشافعي رمحه اهلل .اهلل صلى اهلل عليه وسلم

إين وهبت  :لكنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقا :عن حبيب بن أيب ثابت قال
إين تادقت عليه  :فقال .هي له حياته وموته :البين ناقة حياته وإهنا تناجتت إبال فقال ابن عمر

أخربنا سفيان بن عيينة عن ابن أيب  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ذلك أبعد لك منها :هبا قال
كربت  -يعين  -أضنت واضطربت  :إال أنه قال .جنيح عن حبيب بن أيب ثابت مثله

أخربنا سفيان عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى باملدينة  :قال الشافعي .واضطربت
قال الشافعي أخربنا سفيان عن  .بالعمرى عن قول جابر بن عبد اهلل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

مرى الع  :عمرو عن طاوس عن حجر املدري عن زيد بن ثابت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
أخربنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء بن أيب رباح عن جابر أن رسول  :قال الشافعي .للوارث  

ال تعمروا وال ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله سبيل املرياث    :اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
.  
ضرت شرحيا قضى ح :أخربنا سفيان عن أيوب عن ابن سريين قال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 

لست أنا قضيت لك  :يا أبا أمية مب قضيت يل فقال له شريح :ألعمى بالعمرى فقال له األعمى
من أعمر شيئا حياته فهو لورثته   :ولكن حممد صلى اهلل عليه وسلم قضى لك منذ أربعني سنة قال

لى اهلل عليه قال الشافعي فتتركون ما وصفت من العمرى مع ثبوته عن رسول اهلل ص .إذا مات  
وسلم وقول زيد بن ثابت وجابر بن عبد اهلل وابن عمر وسليمان بن يسار وعروة بن الزبري وهذا 

عندكم عمل بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم لتوهم يف قول القاسم وأنتم جتدون يف قول القاسم أفىت يف 
برأيكم وما روى القاسم عن مث ختالفونه  .شأنكم هبا فرأى الناس أهنا تطليقة :رجل قال ألمة قوم

  .واهلل أعلم .الناس
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تستحب  :قال الشافعي أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي قال  
 .فإنا نقول ليس عليه العمل وال نلتفت إىل قول تستحب :العقيقة ولو بعافور قلت للشافعي

قال الشافعي أخربنا الثقفي عن حيىي بن  .ون استحبها إال أهل العلم باملدينةقد ميكن أن ال يك :قال
سعيد عن سليمان بن يسار أن الناس كانوا يقضون يف اجملوس بثمامنائة درهم وأن اليهود والناارى إذا 

فإنا نقول يف اليهودي والناراين ناف دية  :قلت .أصيبوا يقضى هلم بقدر ما يعقلهم قومهم بينهم
  .سلم وال نلتفت إىل رواية سليمان بن يسار إن الناسامل

قال الشافعي سليمان مثل القاسم يف السن أو أسن منه فإن كانت لكم حجة بقول القاسم الناس فهي  
عليكم بقول سليمان بن يسار ألزم ألنه ال يثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اليهودي والناراين 

  .قول
  
 سلم باب يف احلريب ي 

سألت الشافعي عن املشركني الوثنيني احلربيني يسلم الزوج قبل املرأة أو املرأة قبل الزوج أقام املسلم  
 .ذلك كله سواء وال حيل للزوج إصابتها وال له أن يايبها إذا :منهما يف دار اإلسالم أو خرج فقال

رأة قبل أن يسلم الزوج فإن انقضت عدة امل .كان واحدا منهما مسلما ونظرهتما انقضاء العدة
أن تسلم هي  .انقطعت العامة بينهما وكذلك ولو كان الزوج املسلم فانقضت عدة املرأة قبل

عالم اعتمدت يف هذا  :فقلت له .انقطعت العامة بينهما ال اختالف بني الزوج واملرأة يف ذلك
سفيان أسلم قبل امرأته وأن  على ما ال أعلم من أهل العلم باملغازي يف هذا اختالفا من أن أبا :فقال

امرأة صفوان وعكرمة أسلمتا قبلهما مث استقروا على النكاح وذلك أن آخرهم إسالما أسلم قبل انقضاء 
عدة املرأة وفيه أحاديث ال حيضرين ذكرها وقد حضرين منها حديث مرسل وذلك أن مالكا أخربنا عن 

لنيب صلى اهلل عليه وسلم وشهد حنينا والطائف ابن شهاب أن صفوان بن أمية هرب من اإلسالم مث أتى ا
فكان بني إسالم صفوان وامرأته حنو  :قال ابن شهاب .مشركا وامرأته مسلمة واستقرا على النكاح

مثل إذا أسلمت قبل زوجها خرجت من الدار أو مل خترج  :أرأيت إن قلت :فقلت له .من شهر
وإذا أسلم الزوج قبل املرأة وقعت الفرقة بينهما إذا  مث أسلم الزوج فهما على النكاح ما مل تنقض العدة

قال  .وال متسكوا بعام الكوافر    :عرض عليها اإلسالم فلم تسلم ألن اهلل تبارك وتعاىل يقول



وما القول يف  .خالف التأويل واألحاديث والقياس -واهلل أعلم  -الشافعي إذا يدخل عليكم 
  رجل يسلم قبل

 

 
 

 2751 :صفحة 
 
أنتم قوم مل تعرفوا فيه األحاديث أو عرفتموها  :أته واملرأة قبل زوجها إال واحد من قولنيامر  

وال متسكوا بعام الكوافر  مل تعدوا أن تكونوا   :فإذا تأولتم قول اهلل .فرددمتوها بتأويل القرآن
 تقولوا هبذا أنه إذا أسلم الزوج انقطعت العامة بينهما مكانه وأنتم مل :أردمت بقوله تبارك وتعاىل

وقد يعرض عليها  .وزعمتم أن العامة إمنا تنقطع بينهما إذا عرض على الزوجة اإلسالم فأبت
ومل تقولوا يف هذا خبرب وال  .اإلسالم من ساعتها ويعرض عليها بعد سنة وأكثر فليس هذا بظاهر اآلية

يها اإلسالم من يعرض عل :فإن قلت :فقلت .جيوز أن يقال بغري ظاهر اآلية إال خبرب الزم
أفليس يقيم بعد إسالمه قبل يفرق بينهما أو رأيتم إن كانت غائبة عن  :قال الشافعي .ساعتها

  .تطلق فقد تركتم العرض :موضع إسالمه أو بكماء ال تكلم أو مغمى عليها فإن قلتم

واآلية يف  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ينتظر هبا فقد أقامت يف حباله وهي كافرة :وإن قلتم 
فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهنن إىل الكفار ال هن حل هلم   :مثلها قال اهلل تعاىل .املمتحنة

وال هم حيلون هلن  فسوى بينهما وكيف فرقتم بينهما قال الشافعي هذه اآلية يف معىن تلك ال تعدو 
ال حيل للزوج مجاع زوجته إذا اختلف دينا الزوجني فكان  :هاتان اآليتان أن تكونا تدالن على أنه

أو يكون ال حيل له يف تلك احلال ويتم انقطاع  .الختالف الدينني فقد انقطعت العامة بينهما
فإن كان هذا املعىن مل يالح أن  .العامة إن جاءت عليها مدة ومل يسلم املتيلف عن اإلسالم منهما

أو يوم مل جيز هذا من قبل الرأي إمنا  مدهتما ستة أشهر :تكون املدة إال خبرب يلزم ألن رجال لو قال
فلما سن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف امرأة أيب سفيان وكان  .جيوز من جهة األخبار الالزمة

وأمرت بقتله مث أسلمت بعد  -وهي دار حرب  -أبو سفيان قد أسلم هو وامرأته هند مقيمة مبكة 



هل وصفوان بن أمية من اإلسالم وأسلمت وهرب عكرمة بن أيب ج .أيام فاستقرا على النكاح
  .زوجتامها مث أسلما فاستقرا على النكاح

وكان ابن شهاب محل أحد احلديثني أو مها معا فذكر فيه توقيت العدة دل ذلك على انقطاع العامة  
بني الزوجني إن انقضت العدة قبل أن يسلم املتيلف عن اإلسالم منهما ال أن انقطاع العامة هو أن 

فقيل لبعض  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ون أحدمها مسلما ويكون الفرج ممنوعا حني يسلميك
أجتهلون امرأة أيب سفيان  :من يذهب إىل التفريق بني الزوج يسلم قبل املرأة واملرأة تسلم قبل الزوج

م وقد أما علمتم أن أبا سفيان قد أسل :قيل .ال ولكن كان الذي بني إسالمهما يسريا :قالوا
  .بلى :قال .أقامت هند على الكفر مث أسلمت فاستقرا على النكاح
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وال   :فلو كان معىن اآلية :بلى قيل :أو ليس بقيت عقدته عليها وقد أسلم قبلها قال :قيل  

ة يف متسكوا بعام الكوافر  على أنه مىت أسلم حرمت كنتم قد خالفتم اآلية وقولكم وعلمتم  أن السن
ال متسكوا بعام الكوافر  جاءت عليهم مدة مل تسلم فيها   :وإذا كان .هند على غري ما قلتم

ال يفسيا بينهما حىت يعرض  :وأنتم إذا قلتم :قال الشافعي .فاملدة ال جتوز إال خبرب يلزم مثله
ببالد نائية فإذا  فإذا كانت :قيل .عليها اإلسالم فتأباه فإذا عرض عليها اإلسالم فأبته انفسخ النكاح

واملعقول إن  .انقضت عدهتا انفسخ النكاح وإن مل يعرض عليها اإلسالم وهذا خارج من الوجهني
كان يقطع العامة أن يسلم الزوج قبلها انبغى أن خنرجها من يده قبل عرض اإلسالم وإن كان ذلك 

  .العدة :مبدة فاملدة اليت نذهب إليها حنن وأنتم
  
 حلرب باب يف أهل دار ا 

سألت الشافعي عن أهل الدار من أهل احلرب يقتسمون الدار وميلك بعضهم على بعض على ذلك  
ليس ذلك  :القسم ويسلمون مث يريد بعضهم أن ينقض ذلك القسم ويقسمه على قسم اإلسالم فقال



 .وأين ذلك :قلت .االستدالل مبعىن اإلمجاع والسنة :ما احلجة يف ذلك قال :قلت .له

يت أهل دار احلرب إذا سىب بعضهم بعضا وغاب بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا مث أرأ :قال
أسلموا أهدرت الدماء وأقررت األرقاء يف يدي من أسلموا وهم رقيق هلم واألموال ألهنم ملكوها عليهم 

فإذا ملكوا بقسم اجلاهلية فما ذلك امللك بأحق وأوىل أن يثبت ملن ملكه من ملك  .قبل اإلسالم
بلغين أن  :واالسترقاق ملن كان حرا مع أنه أخربنا مالك عن ثور بن يزيد الديلي أنه قال الغاب

أميا دار أو أرض قسمت يف اجلاهلية فهي على قسم اجلاهلية   :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
  وأميا دار أو أرض أدركها اإلسالم مل تقسم فهي على قسم

 ID ' '   قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند  والزخمشري ألهنما إمنا
 إراهتما تغلب 

  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فايحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عافور فإن  :ح هذا إن ثبتأفا  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيينا ابو حممد الدمياطي  
  
 ايح وورد يف بعض الطرق املتقدمة مع ثبوت األيام هو احملفوظ الف (ستة)ثبوت اهلاء يف   
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 باب البيوع  

سألت الشافعي عن الرجل يأيت بذهب إىل دار الضرب فيعطيها الضراب بدنانري مضروبة وزهنا على  
أخربنا مالك عن موسى بن أيب متيم  :وما احلجة قال :قلت .هذا الربا بعينه املعجل :وزهنا قال

الدينار بالدينار والدرهم   :عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال عن سعيد بن يسار
أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .بالدرهم ال فضل بينهما  

ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا الورق   :عمر قال
 :فإنا نزعم أنه ال بأس هبذا قال :ورق إال مثال مبثل وال تشفوا بعضها على بعض  فقلت للشافعيبال

هذا من ضرب قولكم يف  :فهذا الذكي هنى عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم بعينه فكيف أجزمتوه قال
لحم من أنه ال بأس أن يباع بعضه ببعض بغري وزن بالبادية وحيث ليس موازين فإن كان ال :اللحم

الطعام الذي هنى عنه إال مثال مبثل فقد أجزمتوه وإن مل يكن منه فلم حترمونه يف القرية وجتيزونه يف البادية 
وإن مل يكن يف البادية مكيال وأجزمت هذا يف اخلرب أن  .وأنتم ال جتيزون بالبادية مترا بتمر إال مثال مبثل

مىت  :لبادية ويف البيض وما أشبهه سألت الشافعييباع بعضه ببعض بغري وزن إذا حترى يف القرية وا
إذا تفرق املتبايعان بعد  :جيب البيع حىت ال يكون للبائع نقضه وال للمشتري نقضه إال من عيب قال

أخربنا مالك عن نافع عن  :وما احلجة يف ذلك قال :فقلت .عقدة البيع من املقام الذي تبايعا فيه
املتبايعان كل واحد منهما باخليار على صاحبه ما   :ليه وسلم قالابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل ع
 .فإنا نقول ليس لذلك عندنا حد معروف وال أمر معمول به فيه :مل يتفرقا إال بيع اخليار فقلت له

احلديث بني ال حيتاج إىل تأويل ولكين أحسبكم التمستم العذر من اخلروج منه بتجاهل  :قال الشافعي
قد زعمتم أن عمر قال ملالك بن أوس حني اصطرف  .وأي شيء فيه خيفى عليه كيف وجه احلديث

ال واهلل  :أنظرين حىت يأيت خازين من الغابة فقال :من طلحة بن عبيد اهلل مبائة دينار فقال له طلحة
 ال تفارقه حىت تقبض منه فزعمتم أن الفراق فراق األبدان فكيف مل تعلموا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم

ليس هذا أردنا إمنا أردنا أن  :املتبايعان باخليار ما مل يتفرقا  أن الفراق فراق األبدان فإن قلتم  :قال
يكون عمل به بعده فابن عمر الذي مسعه من النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن 

 جريج عن نافع أخربنا بذلك سفيان عن ابن  .جيب له فارق صاحبه فمشى قليال مث رجع
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  .عن ابن عمر وقد خالفتم النيب صلى اهلل عليه وسلم وابن عمر مجيعا  

سألت الشافعي عن بيع الساج املدرج والقبطية وبيع األعدال على الربنامج على أنه واجب بافة أو  
 .احلجة يف ذلكوما  :قلت .ال جيوز من هذا شيء إال ملشتريه اخليار إذا رآه :غري صفة قال

أخربنا مالك عن حممد بن حيىي بن حبان وعن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهلل  :قال
فإنا نقول يف الساج املدرج والقبطي  :صلى اهلل عليه وسلم هنى عن املالمسة واملنابذة فقلت للشافعي
قال  .ع األعدال على الربنامج جيوزاملدرج ال جيوز بيعهما ألهنما يف معىن املالمسة ونزعم أن بي

فاألعدال اليت ال ترى أدخل يف معىن الغرر احملرم من القبطية والساج يرى  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
فقلت  .بعضه دون بعض وألنه ال يرى من األعدال شيء وأن الافقة تقع منها على ثياب خمتلفة

  .إمنا نفرق بني ذلك ألن الناس أجازوه :للشافعي

إمنا أجزناه على  :ما علمت أحدا يقتدى به يف العلم أجازه فإن قلتم :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
الافة فبيوع الافات ال جتوز إال مضمونة على صاحبها بافة يكون عليه أن يأيت هبا بكل حال وليس 

ال  :فإن قلتم .أرأيت لو هلك املبيع أيكون على بائعه أن يأيت بافة مثله .هكذا بيع الربنامج
  .فهذا ال بيع عني وال بيع صفة

  
 ID ' '   مع سقوط  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف
 األيام وهو غريب 

  
 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فايح  
  
 يف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من ن  
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   



  
  .احلديث  
  
 يتربان بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .انتهى .ايل على األياملتغليب اللي (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
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 باب بيع الثمر  

أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن  :فقال .الشافعي عن بيع الثمر حىت يبدو صالحهسألت  
قال الشافعي  .النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه هنى البائع واملشتري

 أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ هنى عن بيع الثمر حىت :وفيه دالئل بينة منها .وهبذا نأخذ



وصالحه أن ترى فيه احلمرة أو الافرة ألن اآلفة قد تأيت عليه أو على بعضه قبل  :يبدو صالحه قال
بلوغه أو جيد بسرا وهو يف احلال اليت هنى عنها ظاهر يراه البائع واملشتري كما كانا يريانه إذا ريئت فيه 

كل مثرة مثله ال حيل أن تباع  أن اآلفة رمبا كانت فقطعته أو نقاته كانت :احلمرة مبا وصفنا من معىن
ال حيل بيع القثاء وال اخلربز  :وقد قلتم باجلملة وقلنا .أبدا حىت تزهى وينضج منها ذلك وهبذا قلنا

فإذا مل حيل بيع القثاء واخلربز حىت يرى  :قال الشافعي وقلنا .وإن ظهر وعظم حىت يرى فيه النضج
ربز أحرم ألنه مل يبد صالحه ومل خيلق وال يدرى لعله ال فيه النضج كان بيع ما مل خيرج من القثاء واخل

إذا ظهر شيء من القثاء حل أن تباع مثرته تلك وما خلق من  :فإنا نقول :فقلت للشافعي .يكون
وقد هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع الثمر حىت  :قال الشافعي .القثاء ما نبت أصله

خيلق بعدة وهنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع السنني  يبدو صالحه فلم أجزمت بيع شيء مل
فإن زعمتم أنه جيوز يف النيل إذا طابت العام أن مثرته قابال فقد خالفتم  .وبيع السنني بيع الثمر سنني

وإن زعمتم أن بيع مثرة مل تأت ال حيل فكذلك  .ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من الوجهني
سألت الشافعي عن القثاء واخلربز والفجل يشترى أيكون  .ن تقولوا يف القثاء واخلربزكان ينبغي أ

  .وال يباع شيء منه بشيء منه متفاضال يدا بيد .ال :ملشتريه أن يبيعه قبل أن يقبضه فقال

 :أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر فقلت للشافعي :فقال .وما احلجة يف ذلك :قلت للشافعي 

ال يباع حىت يقبض وال بأس بالفضل يف بعضها على بعض يدا بيد وال خري فيه  :ما قلتفإنا نقول ك
  .هذا خالف السنة يف بعض القول :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .نسيئة

زعمتم أنه ال يباع حىت يقبض وزعمتم أنه ال يباع بعضها ببعض نسيئة وهذا  :ومن أين قال :قلت 
نطة مث زعمتم أنه ال بأس بالفضل يف بعضها على بعض يدا بيد وهذا يف حكم الطعام من التمر واحل

إما أن تكون خارجة من الطعام فال بأس  .خالف حكم الطعام وهذا قول ال يقبل من أحد من الناس
 عندكم أن تباع قبل أن تقبض ويباع منها واحد بعشرة من صنفه نسيئة أو 

   
 

 2756 :صفحة 
 



  .ضل يف الانف منها على اآلخر من صنفه يدا بيدتكون طعاما فال جيوز الف  

ليس عليه  :فقال .باب ما جاء يف مثن الكلب سألت الشافعي عن الرجل يقتل الكلب للرجل 
أخربنا مالك عن ابن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن  :وما احلجة يف ذلك فقال :فقلت .غرم

صلى اهلل عليه وسلم  هنى عن الكلب ومهر بن احلرث بن هشام عن أيب مسعود األنااري أن النيب 
وإمنا أكره بيع الكالب الضواري وغري الضواري لنهي النيب صلى  :البغي وحلوان الكاهن  قال مالك
صلى اهلل عليه وسلم حنن جنيز الرجل أن يتيذ الكالب الضواري وال  .اهلل عليه وسلم عن مثن الكلب

ليه وسلم وإذا حرمنا مثنها يف احلال اليت حيل اختاذها فيه اتباعا جنيز له أن ببيعها لنهي النيب صلى اهلل ع
لو  :فإنا نقول :قلت قال الشافعي .ألمر النيب صلى اهلل عليه وسلم مل حيل أن يكون هلا مثن حبال

هذا خالف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه  :فقال الشافعي .قتل رجل لرجل كلبا غرم له مثنه
الف أصل قولكم كيف جيوز أن تغرموه مثنه يف احلال اليت تفوت فيها نفسه وسلم والقياس عليه وخ

فإن من املشرقيني من زعم أنه  :وأنتم ال جتعلون له مثنا يف احلال اليت حيل أن ينتفع به فيها فإن قال قائل
نه إذا قتل ففيه مثنه ويروى فيه أثرا فأولئك جييزون بيعه حيا ويردون احلديث الذي يف النهي عن مث

ويزعمون أن الكلب سلعة من السلع حيل مثنه كما حيل مثن احلمار والبغل وإن مل يؤكل حلمهما للمنفعة 
لو زعمنا أن مثنه ال حيل زعمنا أنه ال شيء على من قتله ويقولون أشباها هلذا  :ويقولون .فيهما

 .دبغت حل بيعها كثرية فيزعمون أن ماشية لرجل لو ماتت كان له أن يسلخ جلودها فيدبغها فإذا

ويقولون يف  .ولو استهلكها رجل قبل الدباغ مل يضمن لااحبها شيئا ألنه ال حيل مثنها حىت تدبغ
 .املسلم يرث اخلمر أو توهب له ال حتل له إال بأن يفسدها فيجعلها خال فإذا صارت خال حل مثنها

 مل يضمن مثنها يف أو بعد ما أفسدت وقبل أن تاري خال -وهي مخر  -ولو استهلكها مستهلك 
ألهنم يعقلون ما يقولون وإمنا صاروا حمجوجني خبالف  .تلك احلال ألن أصلها حمرم ومل تار خال

هنى عن مثن الكلب وهم ال  :احلديث الذي ثبتناه حنن وأنتم من أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ن للكلب مثنا إذا كان حيا وجتعلون فيه يثبتونه وأنتم حمجوجون بأنكم مل تتبعوه وأنتم تثبتونه وال جتعلو

ال أجعل له مثنا إذا قتل ألنه قد ذهبت منفعته وأجيز أن  :مثنا إذا كان ميتا أو رأيتم لو قال لكم قائل
ما كان له مالك  :هل احلجة عليه إال أن يقال .يباع حيا ما كانت املنفعة فيه وكان حالال أن يتيذ

 وكان له 
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  .يف حياته كان له مثن وما مل يكن له مثن يف إحدى احلالني مل يكن له مثن يف األخرى مثن  
  
 باب يف الزكاة  

أخربنا مالك بن أنس عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أن  :قال الشافعي رمحه اهلل 
ذا نقول وثقولون وهب :ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة  قال  :النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

يف اجلملة مث خافتموه يف معان وقد زعمتم وزعمنا أن ال يضم صنف طعام إىل غريه ألنا إذا ضممناها 
فإن يف حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم ما يبني أنه ال يكون يف  .فقد أخذنا فيما دون مخسة أوسق

نطة والسلت والشعري معا مخسة أوسق صدقة حىت تكون من صنف واحد مث زعمتم أنكم تضمون احل
  :قال الشافعي وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم .ألن سعدا مل جيز احلنطة بالشعري إال مثال مبثل

والسلت غري احلنطة والتمر  .بيعوا احلنطة بالشعري كيف شئتم يدا بيد  ومل يقل يف السلت شيئا علمته
وزعمتم أنكم تضمون  .ن أحدمها إىل اآلخرمن الزبيب أقرب من السلت من احلنطة وأنتم ال تضمو

القطنية كلها بعضها إىل بعض وتزعمون أن حجتكم فيها أن عمر أخذ من القطنية العشر وحنن وأنتم 
وأخذ عمر من احلنطة  .نأخذ من القطنية واحلنطة والتمر والعشور أفيضم بعض ذلك إىل بعض

إلحالة عما جاء عن عمر وخالفه هذا قول والزبيب ناف العشر أفيضم الزبيب إىل احلنطة إن هذا 
  .متناقض

  .أنتم حتلون التفاضل إذا اختلف الانفان فكيف حل لكم أن تضموها وهي عندكم خمتلفة 

وكيف جاز لكم أن حيل فيها التفاضل وهي عندكم طعام من صنف واحد ما أعلم قولكم يف القطنية  
  .اسوالسملت والشعري إال خالفا للسنة واآلثار والقي

  
 ID ' '   (وكنتم أزواجا ثالثة)  فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف

 اآلية األوىل والثانية 



  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 ء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل والقول جبواز حذف التا (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
إمنا حذفت اهلاء من ستة  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
 ألن 
  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
 :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ية أيامومثان) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
   
 

 2758 :صفحة 
 
   
 باب النكاح بويل  

وما احلجة يف ذلك  :فقلت .كل نكاح بغري ويل فهو باطل :سألت الشافعي عن النكاح فقال 
فأما من حديث مالك فإن مالكا أخربنا عن عبد اهلل بن الفضل عن نافع بن  .أحاديث ثابتة :قال

األمي أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن   :جبري عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
قال  :أخربنا مالك أنه بلغه أن ابن املسيب كان يقول :الشافعي قال .يف نفسها وإذهنا صماهتا  



قال الشافعي  .ال تنكح املرأة إال بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان :عمر بن اخلطاب
ال جيوز نكاح إال بويل وحنن نقول فيه بأحاديث من أحاديث الناس أثبت من  :وثبتم هذا وقلتم
افعي أخربنا مسلم بن خالد وعبد اجمليد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال الش .أحاديثه وأبني

أميا امرأة نكحت بغري   :عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال
أخربنا مسلم وسعيد عن ابن جريج  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .إذن وليها فنكاحها باطل  ثالثا

مجع الطريق ركبا فيهم امرأة ثيب فجعلت أمرها بيد رجل فزوجها رجال فجلد عمر  :لعن عكرمة قا
  .الناكح واملنكح وفرق بينهما

ال نكاح إال بويل  :قال الشافعي أخربنا مسلم عن ابن خثيم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال 
حنن نقول  :لشافعيقلت ل .قال الشافعي وهذا قول العامة باملدينة ومكة .مرشد وشاهدي عدل

عدمت ملا سددمت من  :فقال الشافعي .ال بأس بأن تنكح بغري ويل ونفسيه يف الشريفة :يف املدينة
  .ال بأس أن تنكح الدنية بغري ويل فأما الشريفة فال :أمر األولياء فنقضتموه فقلتم

اطة هلا واتباع احلديث قال الشافعي السنة واآلثار على كل امرأة فمن أمركم أن ختاوا الشريفة باحلي 
 :فيها وختالفون احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وعمن بعده يف الدنية أرأيتم لو قال لكم قائل

بل ال أجيز نكاح الدنية إال بويل ألهنا أقرب من أن تدلس بالنكاح وتاري إىل املكروه من الشريفة اليت 
إىل أن يكون أصاب منكم فإن اخلطأ يف هذا  تستحيي على شرفها وختاف من مينعها أما كان أقرب
قال الشافعي النساء حمرمات الفروج إال مبا  .القول ألبني من أن حيتاج إىل تبيينه بأكثر من حكايته

أبيحت به الفروج من النكاح باألولياء والشهود والرضا وال فرق بني ما حيرم منهن وعليهن يف شريفة 
كلهن واحد ال حيل لواحدة منهن وال حيرم منها إال مبا حل لألخرى وال وضيعة وحق اهلل عليهن وفيهن 

  .وحرم منها
  

 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  
  
   
 

 2759 :صفحة 



 
   
 باب ما جاء يف الاداق  

الاداق مثن من األمثان فما تراضى به األهلون  :سألت الشافعي عن أقل ما جيوز من الاداق فقال 
وما احلجة يف  :قلت .له قيمة فهو جائز كما ما تراضى به املتبايعان مما له قيمة جاز يف الاداق مما
فأما من حديث مالك فأخربنا مالك عن أيب  .السنة الثابتة والقياس واملعقود واآلثار :ذلك قال

 حازم عن سهل بن سعد أن رجال سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يزوجه امرأة فقال النيب صلى اهلل
ال أجد فزوجه إياها مبا معه من القرآن قلت  :التمس ولو خامتا من حديد  فقال  :عليه وسلم
 :ال يكون صداق أقل من ربع دينار وحنتج فيه أن اهلل تبارك وتعاىل يقول :فإنا نقول :للشافعي

وآتوا   :وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فناف ما فرضتم  وقال 
وكذلك لو أصدقها  .ناف درهم :اء صدقاهتن حنلة  فأي شيء يعطيها لو أصدقها درمها قلناالنس

قال الشافعي هذا شيء خالفتم فيه السنة والعمل  .فهذا قليل :قلت .أقل من درهم كان هلا نافه
ثالث قبضات زبيب  :وعمر بن اخلطاب يقول .واآلثار باملدينة ومل يقله أحد قبلكم باملدينة علمناه

لو أصدقها سوطا فما فوقه جاز وربيعة بن أيب عبد الرمحن جييز  :وسعيد بن املسيب يقول .مهر
النكاح على ناف درهم وأقل وإمنا تعلمتم هذا فيما نرى من أيب حنيفة مث أخطأمت قوله ألن أبا حنيفة 

هب أيب ال يكون الاداق أقل مما تقطع فيه اليد وذلك عشرة دراهم فقيل لبعض من يذهب مذ :قال
أو خالفتم ما روينا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ومن بعده فإىل قول من ذهبتم فروى عن  :حنيفة

 :علي فيه شيئا ال يثبت مثله لو مل خيالفه غريه ال يكون مهر أقل من عشرة دراهم فأنتم خالفتموه فقلتم

ا أن يباح الفرج بشيء إنا استقبحن :وقال بعض أصحاب أيب حنيفة :يكون الاداق ربع دينار قال
  .نعم :أفرأيت إن اشترى رجل جارية بدرهم حيل له فرجها قالوا :قلنا .يسري

فقد أحبتم فرجا وزيادة رقبة بشيء يسري فجعلتموها متلك رقبتها ويباح فرجها بدرهم وأقل  :قلنا 
رية ينكحها وزعمتم أنه ال يباح فرجها منكوحة إال بعشرة دراهم أو رأيت عشرة دراهم لسوداء فق

شريف أليست بأكثر لقمرها من عشرة دراهم لشريفة غنية نكحها دينء فقري أو رأيتم وحني ذهبتم إىل 
الاداق  :ما تقطع فيه اليد فجعلتم الاداق قياسا عليه أليس الاداق بالاداق أشبه منه بالقطع فقالوا



العدد هذا تقطع فيه اليد وهذا ولكنهما اتفقا على  .خرب والقطع خرب ال أن أحدمها قياس على اآلخر
 ال  :فلو قال رجل .جيوز مهرا

   
 

 2760 :صفحة 
 
جيوز صداق أقل من مخسمائة درهم ألن ذلك صداق النيب صلى اهلل عليه وسلم وصداق بناته أال   

ال حيل أن يكون الاداق أقل من مائيت درهم ألن الزكاة ال جتب  :يكون أقرب منكم أو قال رجل
ائيت درهم أال يكون أقرب إىل الاواب منكم وإن كان كل واحد منكما غري مايب وإذا يف أقل من م

  .كان ال ينبغي هذا وما قلتم فال ينبغي فيه إال اتباع السنة والقياس

أرأيتم إن كان الرجل يادق املرأة صداق مثلها عشرة دراهم ألف درهم فيجوز وال يكون له رده  
ا آالف فيجوز وال يكون هلا رد ذلك كما تكون البيوع جيوز فيها ويادق املرأة عشرة وصداق مثله

التغابن برضا املتبايعني فلم يكون هكذا فما فوق عشرة دراهم وال يكون هكذا فيما دون عشرة دراهم 
أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن عمر بن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
قال الشافعي  .يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الاداقاخلطاب قضى يف املرأة 

إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور  :أخربنا مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت قال
 :قال الشافعي ليس إرخاء الستور يوجب الاداق عندي لقول اهلل جل ثناؤه .فقد وجب الاداق

 :قال .لقتموهن من قبل أن متسوهن  وال نوجب الاداق إال باملسيسإذا نكحتم املؤمنات مث ط 

  .وكذا روي عن ابن عباس وشريح وهو معىن القرآن
  

 ID ' '    احلذف  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب
 كما حكاه 

  
 ويه والزخمشري فينبغي أن الكسائي وأما التاريح بالوجهني عن العرب فميالف لكالم سيب  
  



 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تاريح بنقله نعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أنه ملا ثبت  :السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها ومعاضدة الفراء وابن  
  
 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :عند إرادة األيام وحدها كقولك هذا احلكم  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الاوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتار   
  
   
 

 2761 :صفحة 
 
   
 باب يف الرضاع  

قال الشافعي أخربنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر  
قال الشافعي أخربنا مالك عن عبد اهلل بن  .سهلة ابنة سهيل أن ترضع ساملا مخس رضعات فيحرم هبن
كان فيما أنزل اهلل يف القرآن   :ئشة أهنا قالتأيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عا



عشر رضعات معلومات حيرمن  مث نسين خبمس معلومات فتويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهن 
قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع أن سامل بن عبد اهلل أخربه أن عائشة زوج  .مما يقرأ من القرآن

هو يرضع إىل أختها أم كلثوم فأرضعته ثالث رضعات مث مرضت النيب صلى اهلل عليه وسلم أرسلت به و
فلم ترضعه غري ثالث رضعات فلم يكن يدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم مل تكمل له عشر 

 :أخربنا مالك عن نافع عن صفية بنت أيب عبيد أهنا أخربته :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .رضعات

م بن عبد اهلل بن سعد إىل أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر أن حفاة أم املؤمنني أرسلت بعاص
قال الشافعي فرويتم عن عائشة  .رضعات ليدخل عليها وهو صغري يرضع ففعلت فكان يدخل عليها

أن اهلل أنزل كتابا أن حيرم من الرضاع بعشر رضعات مث نسين خبمس رضعات وأن النيب صلى اهلل عليه 
لقرآن وروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه أمر بأن يرضع سامل مخس وسلم تويف وهي مما يقرأ من ا

رضعات حيرم هبن ورويتم عن عائشة وحفاة أمي املؤمنني مثل ما روت عائشة وخالفتموه ورويتم عن 
فتركتم رواية عائشة ورأيها ورأي حفاة بقول ابن املسيب وأنتم  .ابن املسيب أن املاة الواحدة حترم

عيد بن املسيب رأيه برأي أنفسكم مع أنه روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل ما تتركون على س
قال  .روت عائشة وابن الزبري ووافق ذلك رأي أيب هريرة وهكذا ينبغي لكم أن يكون عندكم العمل

ليه الشافعي أخربنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهلل بن الزبري أن النيب صلى اهلل ع
أمسع ابن الزبري من النيب صلى اهلل عليه  :ال حترم املاة وال املاتان  فقلت للشافعي  :وسلم قال
  نعم :وسلم فقال

 ID ' '   على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فايح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 ا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألهنما إمن  
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
   



 
 2762 :صفحة 

 
   
 باب ما جاء يف الوالء  

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول اهلل أخربنا مالك عن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
قال الشافعي أخربنا مالك عن عبد اهلل بن دينار  .إمنا الوالء ملن أعتق    :صلى اهلل عليه وسلم قال

قال الشافعي  .عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الوالء وعن هبته
والؤه للمسلمني ويف  :إنا نقول يف السائبة :فقلت للشافعي .وهبذا أقول :رمحه اهلل تعاىل

قال الشافعي وتقولون يف الرجل يسلم على يدي الرجل أو  .والؤه للمسلمني :الناراين يعتق املسلم
يلتقطه أو يواليه ال يكون لواحد من هؤالء والء ألن واحدا من هؤالء مل يعتق والعتق يقوم مقام 

إذا أعتق الرجل عبده سائبة مل  :ن من احلديثني وأصل قولكم فتقولونمث تعودون فتيرجو .النسب
وال  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يكن له والؤه وإذا أعتق الذمي عبده املسلم مل يكن له والؤه

يعدو املعتق عبده سائبة والناراين يعتق عبده مسلما أن يكونا مالكني جيوز عتقهما فقد قال رسول اهلل 
ال والء هلذين فقد خالف ما جاء عن رسول اهلل  : عليه وسلم  الوالء ملن أعتق  فمن قالصلى اهلل

صلى اهلل عليه وسلم وأخرج الوالء من املعتق الذي جعله له رسول اهلل أو يكون كل واحد منهما يف 
الناراين فإذا أعتق الرجل عبده سائبة أو  .حكم من ال جيوز له العتق إذا كانا ال يثبت هلما الوالء

ال  -واهلل يعافينا وإياكم  -عبده مسلما مل يكن واحد منهما حرا ألنه ال يثبت هلما الوالء وأنتم 
والؤه لك  :تعرفون ما تتركون وال ما تأخذون فقد تركتم على عمر أنه قال للذي التقط املنبوذ

والء سليمان بن يسار أهنا وهبته  :وتركتم على ميمونة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم وابن عباس
 :وتركتم حديث عبد العزيز بن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الرجل يسلم على يدي الرجل

مث زعمتم يف السائبة  .الوالء ال يكون إال ملعتق وال يزول هببة وال شرط عن معتق :له والؤه وقلتم
فلو أخذمت ما أصبتم فيه بتبار كان  .اوله معتق ويف الناراين يعتق املسلم وهو معتق أن ال والء هلم

وقد فرقتم  .والء السائبة ملن أعتقه واملسلم للناراين إذا أعتقه :السائبة والناراين أوىل أن تقولوا



الوالء ملن أعتق  أوىل أن   :بينهما كان ما خالفتموه ملا خالف حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم
  .تتبعوه ألن فيه آثارا مما ال أثر فيه

  
 ID ' '    ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فايحان خبالف القسم األول

 فإن احلذف فيه 
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عافور فإن  :أفاح هذا إن ثبت  
  
   
 

 2763 :صفحة 
 
   
 باب اإلفطار يف شهر رمضان  

نا مالك عن ابن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن أخرب :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
رجال أفطر يف رمضان فأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو 

خذ   :إين ال أجد فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم بعرق فقال له :فقال .إطعام ستني مسكينا
رسول اهلل ما أجد أحوج مين فضحك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  يا :فقال .هذا فتادق به  

قال الشافعي أخربنا مالك عن عطاء اخلراساين عن سعيد بن  .كله    :حىت بدت أنيابه مث قال
أصبت أهلي يف رمضان وأنا صائم فقال  :املسيب أن أعرابيا جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال

 :فهل تستطيع أن هتدي بدنة  قال  :قال .ال :ع أن تعتق رقبة  قالهل تستطي  :رسول اهلل

 :قال الشافعي رمحه اهلل .فاجلس  فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم يعرق فأعطاه إياه  :قال .ال

وزعمتم أن أحب إليكم  .يعتق رقبة ال جيزيه غريها إذا وجدها وكفارته كفارة الظهار .هبذا نقول
طعام يا سبحان اهلل العظيم كيف تروون عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيئا أن ال تكفروا إال بإ



ختالفونه وال ختالفون إىل قول أحد من خلق اهلل ما رأينا أحدا قط يف شرق وال غرب قبلكم وال بلغنا 
  .عنه أنه قال مثل هذا وما ألحد خالف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

  
 ID ' '   من كالم غريه وإال فليتوقف فيه ثبت ذلك صرحيا.  

  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيينا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفايح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 ع سقوط األيام وهو غريب م (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فايح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 الذين ال يتقنون لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة   
  
  .احلديث  
  
 يتربان بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 مطابقة هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال   
  
   
 



 2764 :صفحة 
 
   
 باب يف اللقطة  

يعرفها سنة مث يأكلها إن شاء موسرا كان أو معسرا فإذا جاء  :سألت الشافعي عمن وجد لقطة فقال 
وروى هذا عن رسول  .السنة الثابتة :وما احلجة يف ذلك قال :فقلت له .صاحبها ضمنها له

النيب صلى اهلل عليه وسلم بأكلها وأيب من مياسري الناس اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيب بن كعب وأمره 
أخربنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أيب عبد   :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يومئذ وقبل وبعد

جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل  :الرمحن عن يزيد موىل املنبعث عن زيد بن خالد اجلهين أنه قال
اعرف عفاصها ووكاءها مث عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإال   :قالعليه وسلم فسأله عن اللقطة ف

قال الشافعي أخربنا مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد اهلل بن بدر اجلهين  .فشأنك هبا  
أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها مثانون دينارا فذكر ذلك لعمر بن  :أن أباه أخربه

عرفها على أبواب املساجد واذكرها ملن يقدم من الشام سنة فإذا مضت   :اخلطاب فقال له عمر
قال الشافعي فرويتم عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مث عن عمر أنه أباح بعد سنة  .السنة فشأنك هبا  

قال الشافعي أخربنا مالك  .نكره أكل اللقطة للغين واملسكني :أكل اللقطة مث خالفتم ذلك وقلتم
إين وجدت لقطة فماذا ترى فقال له  :رجال وجد لقطة فجاء إىل عبد اهلل بن عمر فقال عن نافع أن
ال آمرك أن  :قال .قد فعلت :قال .زد :قد فعلت فال :قال .عرفها :ابن عمر

فابن عمر مل يوقت يف التعريف وقتا وأنتم توقتون يف  :قال الشافعي .تأكلها ولو شئت مل تأخذها
 .ره للذي وجد اللقطة أكلها غنيا كان أو فقريا وأنتم ليس هكذا تقولونالتعريف سنة وابن عمر ك

وابن عمر كره له أخذها وابن عمر كره له أن يتادق هبا وأنتم ال تكرهون له أخذها بل تستحبونه 
  .لو تركها ضاعت :وتقولون

  
 ID ' '   عدود أو القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت امل

 حذفته قال 
  



سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
 ويقولون 

  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
  
  :وقال تعاىل (يها تسعة عشرعل) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  
   
 

 2765 :صفحة 
 
   
 باب املسح علي اخلفني  

 .ميسح املسافر واملقيم إذا لبسا على كمال الطهارة :سألت الشافعي عن املسح على اخلفني فقال 

 -وقد أخربنا مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد  .السنة الثابتة :وما احلجة قال :فقلت

جته عن املغرية بن شعبة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذهب حلا -وهو من ولد املغرية بن شعبة 
أخربنا مالك عن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يف غزوة تبوك مث توضأ ومسح على اخلفني وصلى

أن عبد اهلل بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أيب وقا  وهو  :نافع وعبد اهلل بن دينار أهنما أخرباه
ل أباك فسأله فقال خ :أمريها فرآه ميسح على اخلفني فأنكر ذلك عليه عبد اهلل بن عمر ففال له سعد

وإن جاء  :إذا أدخلت رجليك يف اخلفني ومها طاهرتان فامسح عليهما  قال ابن عمر  :له عمر
وإن جاء أحدكم من الغائط  أخربنا مالك عن نافع أن ابن عمر بال يف   :أحدنا من الغائط قال

عبد الرمحن بن  قال الشافعي أخربنا مالك عن سعيد بن .السوق مث توضأ ومسح على خفيه مث صلى



قال الشافعي  .رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال وتوضأ ومسح على اخلفني مث صلى :رقيش قال
فيالفتم ما روى صاحبكم عن عمر بن اخلطاب وسعد بن أيب وقا  وعبد اهلل بن عمر وأنس بن مالك 

أنه رأى أباه  وقد أخربنا مالك عن هشام .ال ميسح املقيم :وعروة بن الزبري وابن شهاب فقلتم
يضع الذي ميسح على اخلفني  :قال الشافعي أخربنا مالك عن ابن شهاب قال .ميسح على اخلفني

فإنا نكره املسح يف احلضر والسفر  :يدا من فوق اخلفني ويدا من حتت اخلفني مث ميسح فقلت للشافعي
حابه والتابعني بعدهم هذا خالف ما رويتم عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وخالف العمل من أص :قال

أخربنا مالك عن  :فكيف تزعمون أنكم تذهبون إىل العمل والسنة مجيعا قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
أقركم   :ابن شهاب عن ابن املسيب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لليهود حني افتتح خيرب

صلى اهلل عليه وسلم يبعث ابن رواحة  ما أقركم اهلل على أن الثمر بيننا وبينكم  فكان رسول اهلل
  .إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي :فيير  بينه وبينهم مث يقول

  
 ID ' '   (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  والقول جبواز حذف التاء يف مثل
 ذلك حيتاج إىل نقل 

  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
   
 

 2766 :صفحة 
 
   
 باب ما جاء يف اجلهاد  

أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمر بن كثري بن أفلح عن أيب حممد  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
 عليه وسلم خرجنا مع رسول اهلل صلى اهلل :موىل أيب قتادة األنااري عن أيب قتادة األنااري قال



عام حنني فلما التقينا كانت للمسلمني جولة فرأيت رجال من املشركني قد عال رجال من املسلمني 
فاستدرت له حىت أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فأقبل علي فضمين ضمة وجدت  :قال

 .ا بال الناسم :فلحقت عمر بن اخلطاب فقلت له .منها ريح املوت مث أدركه املوت فأرسلين

من قتل قتيال له عليه   :مث إن الناس رجعوا فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .أمر اهلل :فقال
من   :مث جلست مث قال النيب صلى اهلل عليه وسلم .من يشهد يل :بينة فله سلبه  فقمت فقلت

ما لك يا أبا قتادة  :وسلمقتل قتيال له عليه بينة يف الثالثة  فقمت فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
صدق يا رسول اهلل وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه فقال أبو  :فاقاات عليه القاة فقال رجل

ال ها اهلل إذا ال يعمد إىل أسد من أسد اهلل يقاتل عن اهلل فيعطيك سلبه فقال رسول اهلل صلى  :بكر
نيه فبعت الدرع فابتعت به خمرفا يف بين فأعطا :صدق فأعطه إياه  قال أبو قتادة  :اهلل عليه وسلم

 :قال الشافعي وهبذا نقول .امليرف النييل :قال مالك .سلمة فإنه ألول مال تأثلته يف اإلسالم

السلب للقاتل يف اإلقبال وليس لإلمام أن مينعه حبال ألن إعطاء النيب صلى اهلل عليه وسلم السلب حكم 
 :فقلت للشافعي .ني وأعطاه ببدر وأعطاه يف غري موطنوقد أعطى رسول اهلل السلب يوم حن .منه

تدعون ما روي عن النيب صلى اهلل عليه  :فقال .إمنا ذلك على االجتهاد من اإلمام :فإنا نقول
وسلم وهو يدل على أن هذا حكم من النيب صلى اهلل عليه وسلم للقاتل فكيف ذهبتم إىل أنه ليس حبكم 

هلل عليه وسلم من أنه أعطى من حضر أربعة أمخاس الغنيمة فلو قال أو رأيتم ما روي عن النيب صلى ا
إعطاء النيب صلى اهلل عليه  :هذا من اإلمام على االجتهاد هل كانت احلجة عليه إال أن يقال :قائل

وسلم على العام واحلكم حىت تأيت داللة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم بأن قوله خا  فيتبع قول النيب 
حكم  :ليه وسلم فأما أن يتحكم متحكم فيدعي أن قويل النيب صلى اهلل عليه وسلم أحدمهاصلى اهلل ع
مل يبلغنا أن  :فإن قلتم .اجتهاد بال داللة فإن جاز هذا خرجت السنن من أيدي الناس :واآلخر

أو  صلى اهلل عليه وسلم ولو مل يقله إال يوم حنني .النيب صلى اهلل عليه وسلم قال هذا إال يوم حنني
 آخر غزوة 

   
 

 2767 :صفحة 



 
مع أنه قد قال وأعطاه  .غزاها أو أوىل لكان أوىل ما آخذ به والقول الواحد منه يلزم لزوم األقاويل  

وقولكم ذلك من اإلمام على االجتهاد فإن مل يكن للقاتل وكان ملن حضر  .ببدر وحنني وغريمها
يعطيه غريه وأي شيء جيتهد إذا ترك السنة إمنا فكيف كان له أن جيتهد مرة فيعطيه وجيتهد أخرى ف

أو كان جيوز له  .االجتهاد قياس على السنة فإذا لزم االجتهاد له صار تبعا للسنة وكانت السنة ألزم له
فهل خالفك يف  :يف هذا شيء إال ما سن رسول اهلل أو أمجع املسلمون عليه أو كان قياسا عليه فقلت

إذا قال اإلمام  :فما احتج به قال الشافعي قال :قلت .لناسبعض ا .نعم :هذا غرينا فقال
من قتل قتيال فله سلبه فهو له وإن مل يقله فالسلب من الغنيمة بني من حضر الوقعة  :قبل لقاء العدو
احلديث الذي روينا أن النيب صلى اهلل  :فما كانت حجتك قال :فقلت للشافعي .إذا أخذ مخسه

قال الشافعي  .قد خالف احلديث :فقلت .رب حنني ال قبل الوقعةعليه وسلم قاله بعد تقضي ح
تأوله فكيف  :فإن قلتم .فإن كان له عذر خبالفه فهو أقرب للعذر منكم .وأنتم قد خالفتموه

فلعل النيب إمنا أعطاه إياه من قبل أنه قال ذلك قبل الوقعة فإن قلت هذا  :جاز له أن يتأول فيقول
ما رأيت ما وصفت لك أنا أخذنا به  :وقلت للشافعي .يل أبعد منهوالذي قلت تأو :تأويل قيل

من احلديث املروي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهو أصح رجاال وأثبت عند أهل احلديث أو ما 
سألناك عنه مما كنا نتركه من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل نلقاك قال الشافعي عقل فيما 

كون من حديث النيب قال الشافعي ما هو أثبت من األكثر مما كنتم تأخذون به وأوىل زعمتم أنكم تتر
 :مثل ماذا فقال :فقلت .ففي ما تركتم مثل ما أخذمت به والذي أخذمت به ما ال يثبته أهل احلديث

  .مثل أحاديث أرسلها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب وغريه

ما أخذت هبا إال لثبوهتا من غري وجه  :فكيف أخذت هبا قال :فقلت .طعةومثل أحاديث منق 
أرجو أن أكون قد فهمت ما ذكرت من  :فقلت للشافعي .من روايتكم ورواية أهل الادق

احلديث وصرت إىل ما أمرت به ورأيت الرشد فيما دعيت إليه وعلمت أن بالعباد كما قلت احلاجة إىل 
 -واهلل أسأله التوفيق  -لم ورأيت يف مذاهبنا ما وصفت من تناقضها رسول اهلل صلى اهلل عليه وس

 .وأنا أسألك عما روينا يف كتابنا الذي قدمنا على الكتب عن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم



قال الشافعي فسل منه عما حضرك وفقنا اهلل وإياك ملا يرضى وعامنا وإياك بالتقوى وجعلنا نريده مبا 
 قال الشافعي  .ت عنه إنه على ذلك قادرنقول ونام

   
 

 2768 :صفحة 
 
أخربنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر صلى الابح فقرأ فيها بسورة البقرة  :رمحه اهلل  

 :قال .فإنا نكره لإلمام أن يقرأ بقريب من هذا ألن هذا يثقل :يف الركعتني كلتامها فقلت للشافعي

أبو بكر يقرأ بسورة البقرة يف الابح يف روايتكم يف الركعتني معا وأقل  :قائلأفرأيت إن قال لكم 
أمره أنه قسمها يف الركعتني وأنك تكره هذا فكيف رغبت عن قراءة أيب بكر وأصحابه متوافرون صلى 
اهلل عليه وسلم وأبو بكر من اإلسالم وأهله باملوضع الذي هو به وقد أخربنا ابن عيينة عن ابن شهاب 

قربت الشمس أن تطلع  :ن أنس أن أبا بكر صلى بالناس الابح فقرأ بسورة البقرة فقال له عمرع
  .وروت عن عمر .لو طلعت مل جتدنا غافلني :فقال

قال الشافعي أخربنا مالك عن أيب عبيد موىل سليمان بن عبد  .وعثمان تطويل القراءة وكرهتها كلها 
أخربين أبو عبد اهلل الاناحبي أنه قدم املدينة يف  :قيسا يقولامللك أن عبادة بن نسي أخربه أنه مسع 

خالفة أيب بكر فالى وراء أيب بكر املغرب فقرأ يف الركعتني األوليني بأم القرآن وسورة سورة من قاار 
املفال مث قام يف الركعة الثالثة فدنوت منه حىت إن ثيايب لتكاد أن متس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه 

فإنا نكره القراءة يف الركعتني  :ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا  اآلية قلت للشافعي  :آليةا
وقال يل  .نعم :فقال .اآلخرتني والركعة األخرى بشيء غري أم القرآن فهل تستحبه أنت

 فكيف تكرهونه وقد رويتموه عن أيب بكر وروى ابن عيينة عن عمر بن عبد العزيز أنه حني :الشافعي
وقد أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان  :قال الشافعي رمحه اهلل .بلغه عن أيب بكر أخذ به

يقرأ يف الركعتني األخريتني بأم القرآن وسورة وجيمع األحيان السور يف الركعة الواحدة فقلت 
د فيها مث أرويتم مع ابن عمر عن عمر أنه قرأ بالنجم فسج :فهذا أيضا مما نكرهه فقال :للشافعي



 :أتستحب أنت هذا قال :قام فقرأ سورة أخرى فكيف كرهتم هذا وخالفتمومها معا فقلت للشافعي

  .نعم وأفعله
  

 ID ' '    العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت
 بلفظ املذكر 

  
 :ا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقولفأما إذا مل يأتو (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التاريح بالوجهني عن العرب فميالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
   
 

 2769 :صفحة 
 
   
 باب ما جاء يف الرقية  

 :ال بأس أن يرقي الرجل بكتاب اهلل وما يعرف من ذكر اهلل قلت :سألت الشافعي عن الرقية فقال 

  .نعم إذا رقوا مبا يعرف من كتاب اهلل أو ذكر اهلل :لمني فقالأيرقي أهل الكتاب املس

غري حجة فأما رواية صاحبنا وصاحبك فإن مالكا أخربنا عن حيىي  :وما احلجة يف ذلك قال :فقلت 
بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها فقال أبو 



ومل وأنتم تروون هذا  :فإنا نكره رقية أهل الكتاب فقال :هلل فقلت للشافعيارقيها بكتاب ا :بكر
عن أيب بكر وال أعلمكم تروون عن غريه من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم خالفه وقد أحل اهلل 

  .وأحسب الرقية إذا رقوا بكتاب اهلل مثل هذا أو أخف .جل ذكره طعام أهل الكتاب ونساؤهم
  
 اد باب يف اجله 

أخيربون العامر ويقطعون الشجر املثمر وحيرقونه  :سألت الشافعي عن القوم يدخلون بالد احلرب 
شجر  :أما كل ما ال روح فيه من :والنيل والبهائم أو يكره ذلك كله قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل

ل منها شيء إال ما وأما ذوات األرواح فال يقت .مثمر وبناء عامر وغريه فييربونه ويهدمونه ويقطعونه
وما احلجة يف ذلك وقد كره أبو بكر الاديق أن خيرب عامرا  :فقلت له .كان حيل بالذبح ليؤكل

أو يقطع مثمرا أو حيرق خنال أو يعقر شاة أو بعريا إال ملأكلة وأنت أخربتنا بذلك عن مالك عن حيىي بن 
هذا من  : الشام فقال الشافعيسعيد أن أبا بكر الاديق أوصى يزيد بن أيب سفيان حني بعثه إىل

وقد روى  :فقلت للشافعي .وقد يعرفه أهل الشام بإسناد أحسن من هذا .حديث مالك منقطع
بالثابت عن رسول اهلل صلى اهلل  :فقال .صحابنا سوى هذا عن أيب بكر فبأي شيء ختالفه أنت

مث قطع بالطائف وهي  وقطع خبيرب .عليه وسلم أنه حرق أموال بين النضري وقطع وهدم هلم وحرق
فكيف كرهت عقر ذوات  :آخر غزاة غزاها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقاتل هبا فقلت للشافعي

من قتل   :بالسنة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :األرواح وحتريقها إال لتؤكل فقال
ال يقطع رأسها فيلقيه  و .يذحبها فيأكلها  :وما حقها قال :عافورا بغري حقها حوسب هبا  قيل

فرأيت إباحة قتل البهائم املأكولة غري العدو منها يف الكتاب والسنة إمنا هو أن تااد فتؤكل أو تذبح 
 فإنا نقول  :قال الشافعي رمحه اهلل قال .فتؤكل وقد هنى عن تعذيب ذوات األرواح
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بكر فقد خالفتموه مبا وصفت فما أعرف ما  قد خالفتم ما رويتم عن أيب :قلت .شبيها مبا قلت  

إن كان خالفه ملا وصفت مما روى عن أيب بكر ألنه رأى أنه ليس  :فقلت .ذهب إليه الذي اتبعناه



يترك مرة حديث رسول اهلل بقول  .ألحد أن خيالف ما روي عن النيب كله فهكذا ينبغي أن يقول أبدا
الواحد لرأي نفسه فالعمل إذا إليه يفعل فيه ما شاء  الواحد من أصحاب رسول اهلل مث يترك قول ذلك

عن الرجل يقر بوطء أمته فتأيت بولد فينكره  :سألت الشافعي .وليس ذلك ألحد من أهل دهرنا
  .قد كنت أعزل عنها ومل أكن أحبسها يف بييت :فيقول

كنت أعزل  : قولهيلحق به الولد إذا أقر بالوطء ومل يدع استرباء بعد الوطء وال ألتفت إىل :فقال 
عنها ألهنا قد حتبل وهو يعزل وال إىل تضييعه إياها بترك التحاني هلا وإن من أصحابنا ملن يريه القافة مع 

أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهلل عن  :فما احلجة فيما ذكرت قال :فقلت .قوله
يعزلون ال تأتيين وليدة يعترف سيدها  ما بال رجال يطئون والئدهم مث :أبيه أن عمر بن اخلطاب قال

ال نلحق  :صاحبنا يقول :أن قد أمل هبا إال أحلقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا فقلت للشافعي
أخربنا مالك عن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ولد األمة وإن أقر بالوطء حبال حىت يدعي الولد
قال  .أن مبثل معىن حديث ابن شهاب عن ساملنافع عن صفية عن عمر يف إرسال الوالئد يوط

الشافعي فهذه رواية صاحبنا وصاحبكم عن عمر من وجهني ورواه غريه عنه ومل ترووا أن أحدا خالفه 
من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال التابعني فكيف جاز أن يترك ما روي عن عمر ال إىل 

 .نعم بعض املشرقيني :لفك يف هذا غرينا قالفهل خا :قول أحد من أصحابه فقلت للشافعي

انتفى عمر من ولد جارية له وانتفى  :كانت حجتهم أن قالوا :فما كانت حجتهم قال :قلت
 :فما حجتك عليهم فقال :زيد بن ثابت من ولد جاريته وانتفى ابن عباس من ولد جارية له فقلت

وه وأما زيد وابن عباس فإمنا أنكرا إن كانا فعال أما عمر فروي عنه أنه أنكر محل جارية له فأقرت باملكر
وكذلك ينبغي لزوج  .أن ولد جاريتني عرفا أن ليس منهما فحالل هلما فكذلك ينبغي هلما يف األمة
وإمنا قلت هذا فيما  .احلرة إذا علم أهنا حبلت من زنا أن يدفع ولدها وال يلحق بنفسه من ليس منه

أن زوجها قد طلقها ثالثا فال ينبغي هلا إال االمتناع منه جبهدها وعلى  بينه وبني اهلل كما تعلم املرأة
فكانت  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .اإلمام أن حيلفها مث يردها فاحلكم غري ما بني العبد وبني اهلل

 أن ولد األمة ال يلحق إال بدعوة  :حجتنا عليهم من قوهلم أهنم زعموا
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ن للرجل بعد ما حيان األمة وتلد منه أوالدا يقر هبم أن ينفي بعدهم ولدا أو يقر بآخر بعده حادثة وأ  

إن أقر بولد  :وإمنا جعلوا له النفي أهنم زعموا أنه ال يلحق ولد األمة حبال إال بدعوة حادثة مث قالوا
وا يف هذا أن وكان الذي اعت .جارية مث حدث بعد أوالد مث مات ومل يدعهم ومل ينفهم حلقوا به

قال الشافعي إذا تركوا القياس فجاز هلم فقد كان  .القياس أن ال يلحق ولكنا استحسنا :قالوا
وترك القياس عندنا ال جيوز وما جيوز يف ولد  .لغريهم ترك القياس حيث قاسوا والقياس حيث تركوا

لو حان سرية وأقر بولدها فيكون  .إما قولنا وإما ال يلحق به إال بدعوة :األمة إال واحد من قولني
  .مث ولدت بعد عشرة عنده مث مات ومل تقم بينة باعتراف هبم نفوا معا عنه

  
 باب فيمن أحيا أرضا مواتا  

إذا مل يكن للموات مالك فمن أحيا من أهل اإلسالم  :سألت الشافعي عمن أحيا أرضا مواتا فقال 
مل يعطه ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أعطاه وإعطاء  فهو له دون غريه وال أبايل أعطاه إياه السلطان أو

  .النيب صلى اهلل عليه وسلم أحق أن يتم ملن أعطاه من عطاء السلطان

ما رواه مالك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وعن بعض  :فما احلجة فيما قلت قال :فقلت 
من   :اهلل عليه وسلم قالقال الشافعي أخربنا مالك عن هشام عن أبيه أن النيب صلى  .أصحابه

قال الشافعي أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سامل  .أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظامل حق
قال الشافعي وأخربنا سفيان وغريه  .من أحيا أرضا ميتة فهي له :عن أبيه أن عمر بن اخلطاب قال

  .بإسناد غري هذا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثل معناه

الشافعي وهبذا نأخذ وعطية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  من أحيا أرضا مواتا أهنا له  أكثر له  قال 
قال  .فإنا نكره أن حييي الرجل أرضا ميتة إال بإذن الوايل :فقلت للشافعي .من عطية الوايل
ندكم سنة فكيف خالفتم ما رويتم عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وعمر وهذا ع :الشافعي رمحه اهلل

وعمل بعدمها وأثبتم للوايل أن يعطي وليس للوايل أن يعطي أحدا ما ليس له وال مينعه ماله وال على أحد 
فيقال للرجل فيما ال دافع  .وإذا أحيا أرضا ميتة فقد أخذ ماله وال دافع عنها .حرج أن يأخذ ماله



ا ال بد للسلطان أن يكشف أمره فإن قال قائل للرجل فيم .ال تأخذ إال بإذن سلطان :عنه وله أخذه
والظاهر عنده أنه ال مالك هلا فإذا أعطاها رجال مث جاءه من  .فهو ال يكشف إال وهو معه خام
 وكذلك  .يستحقها دونه ردها إىل مستحقها
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عطاه مل يكن لو أخذها وأحياها بغري إذنه فال أثبتم للسلطان فيها معىن إمنا كان له معىن لو كان إذا أ  

فأما ما كان ألحد لو استحقها بعد إعطاء السلطان إياها أخذها من  .ألحد استحقها أخذها من يديه
قال الشافعي وهذا التحكم يف العلم تدعون ما  .يديه فال معىن له إال مبعىن أخذ الرجل إياها لنفسه

ن أصحاب النيب صلى اهلل عليه تروون عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وعمر ال خيالفهما أحد علمناه م
فهل خالفك يف هذا غرينا  :فقلت للشافعي .وسلم لرأيكم وتضيقون على غريكم أوسع من هذا

ما علمت أحدا من الناس خالف يف هذا غريكم وغري من رويتم هذا عنه إال أباحنيفة فإين  :فقال
نا وعاب قول أيب حنيفة خبالف أراكم مسعتم قوله فقلتم به ولقد خالفه أبو يوسف فقال فيه مثل قول

ومما يف معىن ما خالفتم فيه ما رويتم فيه عن النيب صلى اهلل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .السنة
عليه وسلم وعمن بعده ال خمالف له أن مالكا أخربنا عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه أن رسول اهلل 

مث أتبعه يف كتابه حديثا كأنه يرى أنه  :قال ال ضرر وال ضرار   :صلى اهلل عليه وسلم قال
قال الشافعي أخربنا مالك عن ابن شهاب عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل  .تفسريه

ما  :مث يقول أبو هريرة :ال مينع أحدكم جاره أن يغرز خشبه يف جداره  قال  :عليه وسلم قال
قال الشافعي مث أتبعهما حديثني لعمر كأنه  .ني أكتافكميل أراكم عنها معرضني واهلل ألرمني هبا ب

أخربنا مالك عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه أن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يرامها من صفه
الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن مير به يف أرض حملمد بن مسلمة فأىب حممد فكلم 

 .ال :طاب فدعا مبحمد بن مسلمة وأمره أن خيلي سبيله فقال ابن مسلمةفيه الضحاك عمر بن اخل

ال  :مل متنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أوال وآخرا وال يضرك فقال حممد :فقال عمر



قال الشافعي أخربنا مالك عن عمرو بن حيىي املازين عن  .واهلل ليمرن به ولو على بطنك :فقال عمر
حائط جده ربيع لعبد الرمحن بن عوف فأراد عبد الرمحن أن حيوله إىل ناحية من احلائط أبيه أنه كان يف 

قال  .هي أقرب إىل أرضه فمنعه صاحب احلائط فكلم عبد الرمحن عمر فقضى عمر أن مير به فمر به
 فرويتم يف هذا الكتاب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حديثا صحيحا ثابتا :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

ال يقضي هبا على  :فقلتم يف كل واحد منها .وحديثني عن عمر بن اخلطاب مث خالفتموها كلها
ومل ترووا عن أحد من الناس علمته خالفها وال خالف واحد منها فعمل  .الناس وليس عليها العمل
 من تعين ختالف به سنة 
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وختالف عمر مع السنة  .ذلك العمل مردودا عندنارسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فينبغي أن يكون   

ألنه يضيق خالف عمر وحده فإذا كانت معه السنة كان خالفه أضيق مع أنك أحلت على العمل وما 
  .واهلل أعلم .عرفنا ما تريد بالعمل إىل يومنا هذا وما أرانا نعرفه ما بقينا

  
 باب يف األقضية  

نا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حيىي بن عبد الرمحن بن أخرب :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
حاطب أن رقيقا حلاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إىل عمر بن اخلطاب فأمر 

إين أراك جتيعهم واهلل ألغرمنك غرما يشق عليك مث  :كثري بن الالت أن يقطع أيديهم مث قال عمر
أعطه مثامنائة قال مالك يف  :قال عمر .أربعمائة درهم :قال كم مثن ناقتك :قال للمزين
ليس عليه العمل وال تضعف عليهم الغرامة وال يقضى هبا على موالهم وهي يف رقاهبم وال  :كتابه

قال  .مبا قال مالك نقول وال نأخذ هبذا احلديث :فقلت للشافعي .يقبل قول صاحب الناقة
ث ثابت عن عمر يقضى به باملدينة بني املهاجرين واألناار فإن فهذا حدي :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

خالفه غريه الزم لنا فتدعون لقول عمر السنة واآلثار ألن حكمه عندكم حكم مشهور ظاهر ال يكون 
إال عن مشورة من أصحاب رسول اهلل فإذا حكم كان حكمه عندكم قوهلم أو قول األكثر منهم فإن 



 : أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم بقوله يف ناقة املزين وأنتم تقولونكان كما تقولون فقد حكم بني

حكمه باملدينة كاإلمجاع من عامتهم فإن كان قضاء عمر رمحه اهلل عندكم كما تقولون فقد خالفتموه 
وإن مل يكن كما تقولون فال ينبغي أن يظهر منكم خالف ما تقولون أنتم وأنتم ال  .يف هذا وغريه
وال أمسعكم إال وضعتم أنفسكم  .حد أنه خالفه فتيالفون بغري شيء رويتموه عن غريهتروون عن أ

موضعا تردون وتقبلون ما شئتم على غري معىن وال حجة فإن كان جيوز أن يعمل خبالف قضاء عمر 
فكيف مل جتيزوا لغريكم ما أجزمت ألنفسكم وكيف أنكرنا وأنكرمت على من خالف قول عمر والواحد 

  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف غري هذا من أصحاب
  

 ID ' '   جواز الوجهني قد ثبت من  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تاريح بنقله نعم
 كالم سيبويه كما 

  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 ه وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثل  
  
 أنه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
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 باب يف األمة تغر بنفسها  

قال الشافعي أخربنا مالك أنه بلغه أن عمر أو عثمان قضى أحدمها يف أمة غرت بنفسها رجال فذكرت  
قلت  .وذلك يرجع إىل القيمة :قال مالك .فدى ولده مبثلهمأهنا حرة فولدت أوالدا فقضى أن ي

قال الشافعي فرويتم هذا عن عمر أو عثمان مث خالفتم أيهما  .فنحن نقول بقول مالك :للشافعي



فلم تركتم هذا  .قاله ومل نعلمكم رويتم عن أحد من الناس خالفه وال تركه بعمل وال إمجاع ادعاه
أرأيتم إذا اتبعتم عمر يف أن يف  .يب صلى اهلل عليه وسلم خالفهومل ترووا عن أحد من أصحاب الن

البدن قريب من البدن  :الضبع كبشا ويف الغزال عنزا وقيمتهما ختالف قيمة الضبع والغزال فقلتم
 فكيف مل تتبعوا قول عمر أو عثمان يف مثلهم يف البدن كما جعلتم املثل يف هذين املوضعني بالبدن 

 نبوذ باب القضاء يف امل 

أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سنني أيب مجيلة رجل من بين سليم أنه وجد  :قال الشافعي رمحه اهلل 
 :ما محلك على أخذ هذه النسمة قال :منبوذا يف زمان عمر بن اخلطاب فجاء به إىل عمر فقال

 .نعم :ك قالأكذل :يا أمري املؤمنني إنه رجل صاحل فقال :وجدهتا ضائعة فأخذهتا فقال له عريفه

األمر اجملتمع عليه عندنا يف املنبوذ  :قال مالك .اذهب فهو حر ولك والؤه وعلينا نفقته :فقال عمر
قال الشافعي تركتم ما روي عن  .فبقول مالك نأخذ :أنه حر وأن والءه للمسلمني فقلت للشافعي

فزعمتم  .الواله ملن أعتق    :عمر يف املنبوذ فإن كنتم تركتموه ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
فقد خالفتم عمر استدالال  .أن يف ذلك دليال على أن ال يكون الوالء إال ملن أعتق وال يزول عن معتق

بالسنة مث خالفتم السنة فزعمتم أن السائبة ال يكون والؤه للذي أعتقه وهو معتق فيالفتمومها مجيعا 
وخالفتم السنة يف  .فزعمتم أن ال والء له وهو معتقوخالفتم السنة يف الناراين يعتق العبد املسلم 
إمنا الوالء ملن أعتق  وهذا نفي أن يكون الوالء إال   :املنبوذ إذ كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول

فمن أمجع على ترك السنة واخلالف لعمر فيا ليت شعري من  .ملعتق واملنبوذ غري معتق فال والء له
ومل يكلف اهلل أحدا أن يأخذ دينه  .ال يسمعون فإنا ال نعرفهم واهلل املستعانهؤالء اجملتمعون الذين 

عمن ال يعرفه ولو كلفه أفيجوز له أن يقبل عمن ال يعرف إن هذه لغفلة طويلة وال أعرف أحدا يؤخذ 
 عنه العلم يؤخذ عليه مثل هذا يف قوله وأجده يترك ما يروى يف اللقيط عن عمر 
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قال الشافعي رمحه اهلل  .لسنة ويدع السنة فيه ويف موضع آخر يف السائبة والناراين يعتق املسلمل  
نتبع ما جاء عن  :وقد خالفنا بعض الناس يف هذا فكان قوله أسد توجيها من قولكم قالوا :تعاىل

 والء له وجيعل عمر يف اللقيط ألنه قد حيتمل أن ال يكون خالفا للسنة وأن تكون السنة يف املعتق من ال
والء الرجل املسلم على يدي الرجل املسلم حبديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن النيب صلى اهلل 
عليه وسلم وقال يف السائبة والناراين يعتق املسلم قولنا فزعمنا أن عليهم حجة بأن قول النيب صلى اهلل 

والء إال ملعتق وال يزول عن معتق فإن كانت لنا فإمنا الوالء ملن أعتق  أن ال يكون ال  :عليه وسلم
عليهم بذلك حجة فهي عليكم أبني ألنكم خالفتموه حيث ينبغي لكم أن توافقوه ووافقتموه حيث 

  .كانت لكم شبهة لو خالفتموه
  
 باب القضاء يف اهلبات  

ري عن مروان بن قال الشافعي أخربنا مالك بن أنس عن داود بن احلاني عن أيب غطفان بن طريف امل 
 .من وهب هبة لالة رحم أو على وجه صدقة فإنه ال يرجع فيها :احلكم أن عمر بن اخلطاب قال

إن  :ومن وهب هبة يرى أنه إمنا أراد الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن مل يرض منها وقال مالك
له أن يعطي الواهب قيمتها  اهلبة إذا تغريت عند املوهوب له للثواب بزيادة أو نقاان فإن على املوهوب

قال الشافعي فقد ذهب عمر يف اهلبة يراد  .فإنا نقول بقول صاحبنا :فقلت للشافعي .يوم قبضها
ثواهبا إن الواهب على هبته إن مل يرض منها أن للواهب اخليار حىت يرضى من هبته ولو أعطي أضعافها 

ت عند املوهوب له بزيادة كان له أخذها كان له أن يرجع فيها ولو تغري -واهلل أعلم  -يف مذهبه 
وكان كالرجل يبيع الشيء وله فيه اخليار عبدا أو أمة فيزيد عند املشتري فييتار البائع نقض البيع فيكون 

 .ومذهبكم خالف ما رويتم عن عمر .له نقضه وإن زاد العبد املبيع أو األمة املبيعة وكثرت زيادته

أن عبدا كان يقوم على رقيق اخلمس وأنه استكره جارية من ذلك  قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع
ال ننفي العبيد  فقلت  :الرقيق فوقع هبا فجلده عمر ونفاه ومل جيلد الوليدة ألنه استكرهها قال مالك

ومل ومل ترووا عن أحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم  :حنن ال ننفي العبيد قال :للشافعي
ته خالف ما رويتم عن عمر أفيجوز ألحد يعقل شيئا من الفقه أن يترك قول عمر وال وال التابعني علم



يعلم له خمالفا من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم لرأي نفسه أو مثله وجيعله مرة أخرى حجة على 
 السنة وحجة فيما ليست فيه سنة وهو إذا كان مرة حجة كان 
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ز أن يكون اخليار إىل من مسع قوله يقبل منه مرة ويترك أخرى جار لغريكم فإن جا .كذلك أخرى  

تركه حيث أخذمت به وأخذه حيث تركتموه فلم يقم الناس من العلم على شيء تعرفونه وهذا ال يسع 
قال الشافعي أخربنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد اهلل بن  .أحدا عندنا واهلل أعلم

 :اقطع يد هذا فإنه سرق فقال له عمر :رمي جاء بغالم له إىل عمر بن اخلطاب فقال لهعمرو احلض

أرسله فليس عليه قطع خادمكم  :سرق مرآة المرأيت مثنها ستون درمها فقال عمر :وماذا سرق قال
قال الشافعي هبذا نأخذ ألن العبد ملك لسيده أخذ من ملكه فال يقطع مالك من  .سرق متاعكم
ك من كان معه يف بيته يأمنه أو كان خارجا فكذلك ال يقطع من سرق من ملك امرأته سرق من مل

وهذا  :قال .أتأمنونه أو ال تأمنونه :حبال خبلطة امرأته زوجها وهذا معىن قول عمر ألنه مل يسأله
بقطع العبد فيما سرق المرأة سيده إن كان ال  :فقلتم .مما خالفتم فيه عمر ال خمالف له علمناه

  .ون معهم يف منزل يأمنونهيك
  
 باب يف إرخاء الستور  

أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن ابن املسيب أن عمر بن اخلطاب  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
قال الشافعي أخربنا  .أهنا إذا أرخيت الستور فقد وجب الاداق :قضى يف املرأة يتزوجها الرجل

 .إذا دخل بامرأته فأرخيت الستور فقد وجب الاداق :قال مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت

قال الشافعي وروي عن ابن عباس وشريح أن ال صداق إال باملسيس واحتجا أو أحدمها بقول اهلل 
ال يلتفت إىل  :وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن  قال هبذا ناس من أهل الفقه فقالوا  :تعاىل

جيب املهر  :وقال غريهم .سيس والقول يف املسيس قول الزوجاإلغالق وإمنا جيب املهر كامال بامل
ما ذنبهن إن جاء  :وأن عمر قال .بإغالق الباب وإرخاء الستور وروي ذلك عن عمر بن اخلطاب



العجز من قبلكم فيالفتم ما قال ابن عباس وشريح وما ذهبا إليه من تأويل اآليتني ومها قول اهلل تبارك 
مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما   :من قبل أن متسوهن  وقولهوإن طلقتموهن   :وتعاىل

لكم عليهن من عدة تعتدوهنا  وخالفتم ما رويتم عن عمر وزيد وذلك أن ناف املهر جيب بالعقد 
أهنا إذا خلت بينه وبني نفسها واختلى  :ووجه قوهلما الذي ال وجه له غريه .ونافه الثاين بالدخول
 وعمر يدين مث يقضي  .يوع فقد وجب ناف املهر اآلخر ومل يذهبا إىل مسيسهبا فهو كالقبض يف الب
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مث زعمتم أنه ال جيب  .ما ذنبهن إن كان العجز من قبلكم    :باملهر وإن مل يدع املسيس لقوله  

ماع ودعوى مث عدمت فأبطلتم اجل .املهر بالغلق واإلرخاء إذا مل تدع املرأة مجاعا وإمنا جيب باجلماع
إذا كان استمتع هبا سنة حىت تبلى ثياهبا وجب املهر ومن حد لكم سنة ومن حد لكم  :اجلماع فقلتم

إذا استمتع هبا  :إبالء الثياب وإن بليت الثياب قبل السنة فكيف مل جيب املهر أرأيت إن قال إنسان
سنة ما احلجة فيه إال  عشر سنني أو ثالثني :شهرا وقال آخر :يومني وقال آخر :يوما وقال آخر

هذا توقيت مل يوقته عمر وال زيد ومها اللذان انتهينا إىل قوهلما وال يوقت إال خبرب يلزم  :أن يقال
فهكذا أنتم فما أعرف ملا تقولون من هذا إال أنه خروج من مجيع أقاويل أهل العلم يف القدمي واحلديث 

إمنا يؤجل العنني سنة فهذا ليس بعنني والعنني  :مفإن قلت .وما علمت أحدا سبقكم به فاهلل املستعان
  .عندكم إمنا يؤجل سنة من يوم ترافعه امرأته إىل السلطان ولو أقام معها قبل ذلك دهرا

  
 باب يف القسامة والعقل  

أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
سعد بن ليث أجرى فرسا فوطىء على أصبع رجل من جهينة فنزا منها فمات فقال عمر رجال من بين 

  .أحيلفون باهلل مخسني ميينا ما مات منها :بن اخلطاب للذين ادعى عليهم



احلفوا أنتم  فأبوا فقضى عمر بن اخلطاب بشطر الدية   :فأبوا وحترجوا من األميان فقال لآلخرين 
يبدأ املدعون بل  :فيالفتم يف هذا احلكم كله عمر بن اخلطاب فقلتم قال الشافعي .على السعديني

  .زعمتم أنه إذا مل حيلف واحد من الفريقني فليس فيه شطر دية وال أقل وال أكثر

فإن كنتم ذهبتم إىل ما ذهبنا إليه من أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بدأ  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وا رد األميان على املدعى عليهم فلما مل يقبل املدعون أمياهنم مل جيعل هلم عليهم شيئا املدعني فلما مل حيلف
وهكذا حيب عليكم يف كل أمر وجدمت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيه سنة أن  .فإىل هذا ذهبنا

ن تأخذوا تاريوا إىل سنة رسول اهلل دون ما خالفها من األشياء كلها وما كان شيء من األشياء أوىل أ
هذا دم  :وأنه قد كان ميكنكم أن تقولوا .فيه حبكم عمر من هذا ألن احلكم يف هذا أشهر من غريه

خطأ والذي حكم فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دم عمد فنتبع ما حكم به النيب صلى اهلل عليه 
 .خالف اآلخر وسلم كما حكم يف العمد وما حكم به عمر كما حكم يف اخلطأ وليس واحد منهما

  :فإن صرمت إىل أن تقولوا
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 .إهنما جيتمعان إهنما قسامة فناري إىل قول النيب صلى اهلل عليه وسلم وجنعل اخلطأ قياسا على العمد  

فما كان ال يتوجه من حديث خيالف ما جاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال على خالفه أوىل أن 
  . حكم النيب صلى اهلل عليه وسلم وال ينبغي أن خنتلف أقاويلكمتاريوا فيه إىل

  
 باب القضاء يف الضرس والترقوة والضلع  

أخربنا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم موىل عمر  :قال الشافعي رمه اهلل تعاىل 
قال الشافعي  .لأن عمر قضى يف الضرس جبمل ويف الترقوة جبمل ويف الضلع جبم :بن اخلطاب

قضى عمر يف األضراس ببعري بعري  :أخربنا مالك عن حيىي بن سعد أنه مسع سعيد بن املسيب يقول
فالدية تنقص يف قضاء  :وقضى معاوية يف األضراس خبمسة أبعرة مخسة أبعرة قال سعيد بن املسيب

فقلت  .ية سواءعمر وتزيد يف قضاء معاوية فلو كنت أنا جلعلت يف األضراس بعريين فتلك الد



مخس مخس ونزعم أنه ليس يف الترقوة ويف الضلع حكم معروف  :فإن نقول يف األضراس :للشافعي
فقد خالفتم حديث زيد بن أسلم عن عمر كله فقلتم يف األضراس  :وإمنا فيها حكومة باجتهاد قال

 :لضرس سنا قالمخس مخس وهكذا نقول ملا جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف السن مخس كانت ا

يف السن مخس مما  :فهذا كما قلنا يف املسألة قبلها وقد حيتمل أن يكون النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
الضرس سن ونذهب إىل حديث  :أقبل من الفم مما امسه سن فإذا كانت لنا ولكم حجة بأن نقول

 عليه وسلم وأن توجه لغريه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم فيها وخنالف غريه لظاهر حديث النيب صلى اهلل
ال يكون خالف قول النيب صلى اهلل عليه وسلم فهكذا ينبغي لنا أن ال نترك عن رسول اهلل صلى اهلل 

فأما أن تتركوا قول عمر لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم مرة  .عليه وسلم شيئا أبدا لقول غريه
مرة فهذا ما ال جيهل عامل أنه ليس ألحد إن شاء وتتركوا قول النيب صلى اهلل عليه وسلم لقول عمر 

  .اهلل

قال الشافعي وأنا أقول  .ليس فيهما شيء موقت :وخالفتم عمر يف الترقوة والضلع فقلتم :قال 
بقول عمر فيهما معا ألنه مل خيالفه واحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم فيما علمته فلم أر أن 

 :ل الشافعي وروى مالك عن سعيد أنه روي عن عمر يف األضراسقا .أذهب إىل رأيي وأخالفه

بعريين بعريين فإذا كان سعيد يعرف عن عمر  :وقال فيهما .مخسة أبعرة :بعري بعري وعن معاوية
 شيئا مث خيالفه ومل يذهب أيضا إىل ما ذهبنا إليه من احلديث وكنتم ختالفون 
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ن ما تدعون أن سعيدا إذا قال قوال مل يقل به إال عن علم وحتتجون بقوله يف عمر مث ختالفون سعيدا فأي  

شيء وها أنتم ختالفونه يف هذا وغريه فأين ما زعمتم من أن العلم باملدينة كالوراثة ال خيتلفون فيه 
إمنا اإلمجاع  .وحكايتهم إذا حكوا وحكيتم عنهم اختالفا فكذلك حكاية غريكم يف أكثر األشياء

فيما يوجد اإلمجاع فيه عند غريهم وإن أوىل علم الناس بعد الاالة أن يكون عليه إمجاع باملدينة  عندهم
ما قضى به النيب صلى اهلل عليه وسلم من عقل وصدقات فإمنا  :الديات ألن ابن طاوس قال عن أبيه



ت وخالفتم ابن نزل به الوحي وعمر من اإلسالم مبوضعه الذي هو به من الناس فقد خالفتموه يف الديا
املسيب بعده فيها وال أرى دعواكم املوروث كما ادعيتم وما أراكم قبلتم عن عمر هذا وما أجدكم 

  .تقبلون العلم إال عن أنفسكم
  
 باب يف النكاح  

أخربنا مالك عن أيب الزبري أن عمر بن اخلطاب أيت بنكاح مل يشهد  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
  .هذا نكاح السر وال أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرمجت :رأة فقالعليه إال رجل وام

فيالفتم عمر وعمر لو تقدم  .النكاح مفسوخ وال حد عليه :قال الشافعي وقد خالفتم هذا وقلتم 
لو أعلمت الناس أنه ال جيوز النكاح بشاهد وامرأة حىت يعرفوا ذلك لرمجت فيه  -يعين  -فيه لرجم 

  .من فعله بعد تقدمي

باب ما جاء يف املتعة قال الشافعي أخربنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت  
إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فيرج عمر جير  :على عمر بن اخلطاب فقالت

يشبه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .هذه املتعة ولو كنت تقدمت فيها لرمجت :رداءه فزعا وقال
ومذهب عمر يف هذا أن املتعة إذا كانت حمرمة عنده وكان الناس يفعلوهنا مستحلني  .قوله يف األول

أنه لو كان تقدم فيها حىت يعلمهم أن حكمه  .أو جاهلني وهو اسم نكاح فيدرأ عنهم باالستحالل
 :قال وإن كانوا يستحلون منها ما حرم كما .أهنا حمرمة ففعلوها رمجهم ومحلهم على حكمه

 :يستحل قوم الدينار بالدينار يدا بيد فيفسيه عليهم من يراه حراما فيالفتم عمر يف املسألتني معا وقلتم

قال الشافعي رمحه  .ال حد على من نكح بشاهد وامرأة وال من نكح نكاح متعة كما زعمت فيهما
 :ال عمر بن اخلطابق :أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أنه قال :اهلل تعاىل

 أميا رجل تزوج امرأة وهبا جنون أو جذام أو بر  
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وإمنا يكون ذلك لزوجها  :فمسها فلها صداقها كامال وذلك لزوجها غرم على وليها قال مالك  
غرما على وليها إذا كان الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها وإال فليس 
عليه غرم وترد املرأة ما أخذت من صداق نفسها ويترك هلا قدر ما استحلها به إذا مسها فقلت 

إمنا حكم عمر أن هلا املهر  :وسألت عن قوله يف ذلك فقال .فإنا نقول بقول مالك :للشافعي
 أرأيت رجال باع عبدا .يغرم -علم أو مل يعلم  -باملسيس وأن املهر على وليها ألنه غار والغار 

ومل يعلم أنه حر أليس يرجع عليه بقيمته أو باع متاعا لنفسه أو لغريه فاستحق أو فسد البيع أو كان 
ملشتريه اخليار فاختار رده أال يرجع بقيمة ما غرم على من غره علم أو مل يعلم قال ورويتم احلديث عن 

ان الاداق مثنا للمسيس مل إذا ك :عمر وخالفتموه فيه مبا وصفته فلو ذهبتم فيه إىل أمر يعقل فقلتم
يرجع به الزوج عليها وال على ويل ألنه قد أخذ املسيس كما ذهب بعض املشرقيني إىل هذا كان 

قال الشافعي أخربنا مالك أنه كتب إىل  .مذهبا فأما ما ذهبتم إليه فليس مبذهب وهو خالف عمر
أن  :كتب عمر إىل عاملهحبلك على غاربك ف :عمر بن اخلطاب من العراق يف رجل قال المرأته

أنا  :من أنت فقال :مره يوافيين يف املوسم فبينا عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال
حبلك على  :أنشدك برب هذه البنية هل أردت بقولك :الذي أمرت أن أجلب عليك فقال عمر

 :أردت الفراق فقال عمرلو استحلفتين يف غري هذا املكان ما صدقتك  :غاربك الطالق فقال الرجل

وفيه داللة على أن كل كالم أشبه الطالق  .قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل فبهذا نقول .هو ما أردت
مل حنكم به طالقا حىت يسأل قائله فإن كان أراد طالقا فهو طالق وإن مل يرد طالقا مل يكن طالقا ومل 

يالفتم عمر يف هذا فزعمتم أنه طالق وأنه نستعمل األغلب من الكالم على رجل احتمل غري األغلب ف
  .ال يسأل عما أراد

  
 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم  :جواز
 سيبويه وكما دلت 

  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  



 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولكهذا   
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الاوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتار   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
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 باب يف املفقود  

أميا  :قال الشافعي أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب قال 
 :قال .امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإهنا تنتظر أربع سنني مث تنتظر أربعة أشهر وعشرا

ثابت عن عمر وعثمان يف امرأة املفقود مثل ما روى مالك عن ابن املسيب عن عمر واحلديث ال
فإذا تزوجت فقدم زوجها قبل أن يدخل هبا زوجها اآلخر كان أحق هبا فإن دخل هبا زوجها  .وزيادة

قول كله اتباعا ل .ومن قال بقوله يف املفقود قال هبذا .اآلخر فاألول املفقود باخليار بني امرأته واملهر
عمر وعثمان وأنتم ختالفون ما روي عن عمر وعثمان معا فتزعمون أهنا إذا نكحت مل يكن لزوجها 

أدركت من ينكر ما قال  :فإن صاحبنا قال :فقلت للشافعي .األول فيها خيار هي من اآلخر
 هذا ال :قد رأينا من ينكر قضية عمر كلها يف املفقود ويقول :بعض الناس عن عمر فقال الشافعي

يشبه أن يكون من قضاء عمر فهل كانت احلجة عليه إال أن الثقات إذا محلوا ذلك عن عمر مل يتهموا 
 .فكذلك احلجة عليك وكيف جاز أن يروي الثقات عن عمر حديثا واحدا فتأخذ ببعضه وتدع بعضا

ال آخذ بالذي تركت منه وأترك الذي أخذت به هل احلجة علي إال أن يق :أرأيت إن قال لك قائل
فإمنا جعلت الغاية يف نفسك ال فيمن  :من جعل قوله غايه ينتهي إليها أخذ بقوله كما قال فأما قولك



ال  :روى عنه الثقات فهكذا احلجة عليك ألنك تركت بعض قضية عمر وأخذت ببعضها قال الربيع
ن أزواجا  فجعل والذين يتوفون منكم ويذرو  :تتزوج امرأة املفقود حىت يأيت يقني موته ألن اهلل قال

على املتوىف عنها عدة وكذلك جعل على املطلقة عدة مل يبحها إال مبوت أو طالق وهي معىن حديث 
إن الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حىت خييل إليه أنه قد أحدث   :النيب صلى اهلل عليه وسلم إذ قال

يقني من الطهارة فال تزول  فال ينارف أحدكم حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا  فأخرب أنه إذا كان على
الطهارة إال بيقني احلدث وكذلك هذه املرأة هلا زوج بيقني فال يزول قيد نكاحها بالشك وال يزول إال 

  .بيقني وهذا قول علي بن أيب طالب

أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
خذ منا من خيلنا ومن رقيقنا صدقة فأىب مث كتب إىل عمر فأىب مث كلموه أيضا  :ن اجلراحأليب عبيدة ب

يعين ردها إىل  :إن أحبوا فيذها منهم وارددها عليهم قال مالك :فكتب إىل عمر فكتب إليه
 قال الشافعي وقد أخربنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن  .فقرائهم
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 :فإنا نقول :عمر أمر أن يؤخذ يف الفرس شاتني أو عشرة أو عشرين درمها فقلت للشافعييزيد أن   

ليس على املسلم يف عبده وال فرسه   :ال يؤخذ يف اخليل صدقة ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
قال الشافعي فقد رويتم وروى غريكم عن عمر هذا فإن كنتم تركتموه لشيء رويتموه عن  .صدقة  
يب صلى اهلل عليه وسلم مجلة فهكذا فاصنعوا يف كل من روى عن أحد شيئا خيالف ما جاء عن النيب الن

وإنكم لتيالفون ما جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فيما هو أبني من هذا  .صلى اهلل عليه وسلم فيه
رجل من أصحابه قوله وتعلمون فيه بأن الرجل من أصحابه ال يقول قوال خيالفه وتقولون ال خيفى على ال

  .مث يأيت موضع آخر فييتلف كالمكم

قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ليس على مسلم يف عبده وفرسه صدقة إذا كان  :ولو شاء رجل قال 
فرسه مربوط له مطية فأما خيل تتناتج فنأخذ منها كما أخذ عمر بن اخلطاب فقد ذهب هذا املذهب 



ذهب لكان له وجه حيتمل فإن مل تقولوا وصرمت إىل اتباع ما جاء عن ولو ذهبتم هذا امل .بعض املفتني
فهكذا فاصنعوا يف كل شيء وال ختتلف  .النيب صلى اهلل عليه وسلم مجلة ومجلة كل شيء عليه

  .أقاويلكم إن شاء اهلل
  
 باب يف الاالة  

أيب سلمة بن عبد قال الشافعي أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم التيمي عن  
ما قرأت  :أن عمر بن اخلطاب صلى بالناس املغرب فلم يقرأ فيها فلما انارف قيل له .الرمحن
فإنا  :فال بأس قلت للشافعي :قال .حسنا :فكيف كان الركوع والسجود قالوا :قال
م هذا فقد رويت :قال .من نسي القراءة يف الاالة أعاد الاالة وال جتزىء صالة إال بقراءة :نقول

عن عمر وصالته باملهاجرين واألناار فزعمتم أنه مل ير إذا كان الركوع والسجود حسنا بأسا وال 
جتدون عنه شيئا أحرى أن يكون إمجاعا منه ومن املهاجرين واألناار عليه عادة من هذا إذا كان علم 

ال صالة   :يه وسلم قالالاالة ظاهرا فكيف خالفتموه فإن كنتم إمنا ذهبتم إىل أن النيب صلى اهلل عل
إال بقراءة  فينبغي أن تذهبوا يف كل شيء هذا املذهب فإذا جاء شيء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل 
تدعوه لشيء إن خالفه غريه كما قلتم ههنا وهذا موضع لكم فيه شهود ألنه شبهة لو ذهبتم إليه بأن 

  .موضوعال صالة إال بقراءة ملن كان ذاكرا والنسيان  :تقولوا

 كما أن نسيان الكالم عندكم موضوع يف الاالة فإذا أمكنكم أن تقولوا هذا يف الاالة فلم  
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تقولوه وصرمت إىل مجلة ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وتركتم ما رويتم عن عمر ومن خلفه   

م فكيف مل تانعوا هذا فيما جاء عن من املهاجرين واألناار جلملة حديث النيب صلى اهلل عليه وسل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مناوصا بينا ال حيتمل ما خالفه مثل ما احتمل هذا من التأويل 

  ..بالنسيان
  



 باب يف قتل الدواب اليت ال جزاء فيها يف احلج  

يه وإمنا يفدي احملرم ال بأس بقتله وال فدية ف :سألت الشافعي عن قتل القراد واحللمة يف اإلحرام فقال 
أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن  :ما احلجة فيه فقال :ما قتل مما يؤكل حلمه فقلت له

إبراهيم بن احلرث التميمي عن ربيعة بن عبد اهلل أنه رأى عمر يقرد بعريا له يف طني بالسقيا فقلت 
وحيتج بأن ابن عمر كره أن ينزع  ال ينزع احلرام قرادا وال حلمة :فإن صاحبنا يقول :للشافعي

وكيف تركتم قول عمر وهو يوافق السنة بقول ابن عمر ومع عمر  :احملرم قرادا أو حلمة من بعري قال
ابن عباس وغريه فإن كنتم ذهبتم إىل التقليد فلعمر مبكانه من اإلسالم وفضل علمه ومعه ابن عباس 

قول ابن عمر لرأي أنفسكم ولرأي غري ابن  وقد تتركون :قال .وموافقة السنة أوىل أن تقلدوه
وتركتم على  .فإذا تركتم ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من طيب احملرم لقول عمر .عمر

عمر تقريد البعري لقول ابن عمر وعلى ابن عمر فيما ال حياى لرأي أنفسكم فالعلم إليكم عند أنفسكم 
فإذا  .ون إال ما هويتم وهذا ال جيوز عند أحد من أهل العلمصار فال تتبعون منه إال ما شئتم وال تقبل

زعمتم أن ابن عمر خيالف عمر يف هذا وغريه فكيف زعمتم أن الفقهاء باملدينة ال خيتلفون وأنتم تروون 
عنهم االختالف وغريكم يرويه عنهم يف أكثر خا  الفقه قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن ابن 

أحد من احلاج حىت يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت قال  ال يادرن :عمر قال
مث حملها إىل البيت العتيق    :لقول اهلل جل ثناؤه -واهلل أعلم  -وذلك فيما نرى  :مالك

أخربنا مالك عن حيىي بن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فمحل الشعائر وانقضاؤها إىل البيت العتيق
من  :وقال مالك .قال .طاب رد رجال من مر الظهران مل يكن ودع البيتسعيد أن عمر بن اخل

جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت مل يكن عليه شيء إال أن يكون قريبا فريجع فال أنتم عذرمتوه 
أن  :باجلهالة فال تردونه من قريب وال بعيد وال أنتم اتبعتم قول عمر وما تأول صاحبكم من القرآن

 من نسي من نسكه شيئا فليهرق   :وهو قول ابن عباس .نسكه فيجعل عليه دماالوداع من 
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من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما  مث   :دما  وهو يقول يف مواضع كثرية بقول ابن عباس وحده  
  .تتركونه حيث شئتم وتدعونه ومعه عمر وما تأولتم من القرآن

  
 باب ما جاء يف الايد  

من قتل من دواب الايد شيئا جزاه مبثله  :لت الشافعي عمن قتل من الايد شيئا وهو حمرم فقالسأ 
فجزاء مثل ما قتل من النعم  واملثل ال يكون إال لدواب   :من النعم ألن اهلل تبارك وتعاىل يقول

  .فأما الطري فال مثل له ومثله قيمته إال أن يف محام مكة اتباعا لآلثار شاة .الايد

أخربنا مالك أن أبا الزبري حدثه عن جابر بن عبد اهلل أن عمر بن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
يف الضبع بكبش ويف الغزال بعنز ويف األرنب بعناق ويف الريبوع جبفرة فقلت  :اخلطاب قضى
  .ناقال يفديان جبفرة وال بع :فإنا خنالف ما روينا عن عمر يف األرنب والريبوع فيقول :للشافعي

قال الشافعي هذا اجلهل البني وخالف كتاب اهلل عندنا وأمر عمر وأمر عثمان بن عفان وابن مسعود  
  .وهم أعلم مبعاين كتاب اهلل منكم مع أنه ليس يف تنزيل الكتاب شيء حيتاج إىل تأويل

من النعم أن ينظر  ألن اهلل جل ثناؤه إذ حكم يف الايد مبثله من النعم فليس يعدم املثل أبدا فماله مثل 
فدى  :وهذا إذا كان كذا .إىل الايد إذا قتل بأي النعم كان أقرب هبا شبها يف البدن فدى به

ال القيمة  :وقولكم .الكبري بالكبري والاغري بالاغري أو يكون املثل القيمة كما قال بعض املشرقيني
ثار وتزعمون يف كل ما كان فيه وال املثل من البدن بل هو خارج منهما مع خروجه مما وصفنا من اآل

ثنية فااعدا أنه مثل النعم فترفعون وختفضون فإذا جاء ما دون ثنية قلتم مثل من القيمة وهذا قول ال 
وكل ما فدى فإمنا القدر قيمته والقيمة تكون  .يقبل من أحد لو مل خيالف اآلثار فكيف وقد خالفها

جتاوز الثنية اليت جتوز ضحية يف البقرة فتفديها ويكون فكيف  .قليلة وكثرية وأقاويلكم فيها متناقضة
يايد صيدا صغريا دون الثنية فال تفليه باغري دون الثنية قال الشافعي فتاريون إىل قول عمر يف النهي 
عن الطيب قبل اإلحرام وتتركون فيه ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وتاريون إىل ترك قوله يف 

ما وصفت من سنن ترووهنا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مث ختالفون عمر وال  كثري وتدعون لقوله
خمالف له من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وال التابعني بل معه من أصحاب النيب صلى اهلل عليه 



قال الشافعي وقد جهدت أن أجد  .عطاء وأصحابه :عثمان وابن مسعود ومن التابعني :وسلم
  أي شيء ذهبتم يف ترككم ما رويتم عن عمر يف الريبوع واألرنب فما وجدت أحدا أحدا خيربين إىل
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قال الشافعي وأنتم أيضا ختالفون  .الضحايا والبدن الثين فما فوقه :يزيدين على أن ابن عمر قال  

فما فوقه فإن كان هذا  يف هذا ألن قول ابن عمر ال يعدو أن يكون ال جييز من الضحايا والبدن إال الثين
وإن كان قول ابن عمر أن الثين فما فوقه وفاء وال يسع ذلك  .فأنتم جتيزون اجلذعة من الضأن ضحية

ما دونه أن يكون ضحية فقد تأولتم قول ابن عمر على غري وجهه وضيقتم على غريكم ما دخلتم يف 
لبدن بسبيل ما جند أحدا منكم قال الشافعي وقد أخطأ من جعل للايد من معىن الضحايا وا .مثله

يعرف عنه يف هذا شيء جيوز ألحد أن حيكيه لضعف مذهبكم به وخروجه من معىن القرآن واألثر عن 
 :فإن قال قائل فجزاء الايد ضحايا قلنا .عمر وعثمان وابن مسعود والقياس واملعقول مث تناقضه

يكون منه ما يكون بقرة مثله فأرفع معاذ اهلل أن يكون ضحايا جزاء الايد بدل من الايد والبدل 
وذلك أن من جزاء الايد ما يكون بتمرة ومنه ما يكون ببدنة ومنه ما  .وأخفض منها مترة والتمرتني

أرأيت  :قيل .فما فرق بني جزاء الايد والضحايا والبدن :فإن قال قائل .يكون بني ذلك
أفرأيت البدن أليست تطوعا أو  :لقي .ال :الضحايا أيكون على أحد فيها أكثر من شاة فإن قال

أفرأيت جزاء الايد أليس إمنا هو غرم  :قيل .بلى :نذرا أو شيئا وجب بإفساد حج فإن قال
وغرمه من قتله بأنه حمرم القتل يف تلك احلال وحكم اهلل به عليه هديا بالغ الكعبة للمساكني احلاضري 

 :على رجل لو قتله بالبدن منه فإن قالفكما حتكم ملالك الايد  :قيل .بلى :فإن قال .الكعبة

 .نعم :فإن قال .فإذا قتل نعامة كانت فيها بدنة أو بقرة وحش كانت فيها شاة :قيل .نعم

 .قد يفترقان :أفترى هذا كاألضاحي أو كاهلدى التطوع أو البدن أو إفساد احلج فإن قال :قيل

شياء من املثل وكذلك البقر والغزال فإن أليس إذا أصيبت نعامة كانت فيها بدنة ألهنا أقرب األ :قيل
فإذا كان هذا بدال لشيء أتلف فكان علي أن أغرم أكثر من الضحية فيه مل ال  :قيل .نعم :قال



يكون يل أن أعطي دون الضحية فيه وأنت قد جتعل ذلك يل فتجعل يف اجلرادة مترة قال الشافعي فإن 
فمن قال لك إن شيئا  :قيل .دون ما يكون ضحيةقال فإمنا أجعل عليك القيمة إذا كانت القيمة 

يكون بدال من شيء فتجعل على من قتله املثل ما كان ضحية فأعلى وال جتعل الضحية جتزي فيما قتل 
منه مما هو أعلى منها وإذا كان شيء دون الضحية مل تطرحه عين بل جتعله علي مبثل من الثمن ألنه ال 

أفيجوز أن يكون هذا ناقاا  :فإن قال .اين الضحاياليس من مع :جيوز ضحية فهو يف قولك
  فكما جيوز أن يكون مترة وقبضة من .نعم :وضحية قيل
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طعام ودرهم ودرمهان هديا ولو مل جيز كنت قد أخطأت إذ زعمت أنه إذا أصبت صيدا مريضا أو   

م علي وافيا فمثلت الايد الاغري مرة أعور أو منقوصا قوم علي يف مثل تلك احلال ناقاا ومل تقل يقو
باإلنسان احلر يقتل منقوصا فيكون فيه دية تامة وزعمت أخرى أنه إذا قوم الايد املقتول قومه منقوصا 
وهذا قول خيتلف إن كان قياسا على اإلنسان احلر فال يفرق بني قيمته منقوصا وصغريا وكبريا ألن 

ا وافرا وإن كان قياسا على املال يتلف فيقومه باحلال اليت اإلنسان يقتل مريضا ومنقوصا كهيئته صحيح
 :ما معىن قول اهلل  هديا  قلت :فإن قال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أتلف فيها ال يغريها

اهلدي شيء فالته من مالك إىل من أمرت بفاله إليه كاهلدية خترجها من مالك إىل غريك فيقع اسم 
فإن  .بينهما من كل متر ومأكول يقع عليه اسم اهلدية على ما قل وكثر اهلدي على مترة وبعري وما

كما جيوز أن لتادق بتمرة  .نعم :أفيجوز أن تذبح صغرية من الغنم فتتادق هبا قلت :قال
واهلدي غري الضحية والضحية غري اهلدي اهلدي بدل والبدل يقوم مقام ما أتلف والضحية ليست بدال 

 .د قال هذا مع عمر بن اخلطاب عثمان بن عفان وابن مسعود وغريمهاقال الشافعي وق .من شيء

قال الشافعي أخربنا سفيان عن عبد  .فيالفتم إىل غري قول آخر مثلهم وال من سلف من األئمة علمته
الكرمي اجلزري عن أيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود أن حمرما ألقى جوالقا فأصاب يربوعا فقتله فقضى 

قال الشافعي أخربنا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد أن ابن مسعود  .د جبفرة جمفرةفيه ابن مسعو



قال الشافعي أخربنا سفيان عن مطرف عن أيب السفر أن عثمان  .حكم يف الريبوع جبفر أو جفرة
خرجنا  :قال الشافعي أخربنا سفيان عن خمارق عن طارق قال .قضى يف أم حبني حبالن من الغنم

 :أربد ضبا ففزر ظهره فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال عمر :فأوطأ رجل منا يقال لهحجيجا 

إمنا أمرتك أن  :فقال له عمر .وأعلم -يا أمري املؤمنني  -أنت خري مين  :احكم فيه فقال
فذاك  :أرى فيه جديا قد مجع املال والشجر فقال عمر :حتكم فيه ومل آمرك أن تزكيين فقال أربد

تؤجل امرأة املفقود مث تعتد  :الشافعي ال أعلم مذهبا أضعف من مذهبكم رويتم عن عمرقال  .فيه
لتارب حىت يأتيها يقني موته وجعل اهلل عدة الوفاة  :وروى املشرقيون عن علي .عدة الوفاة وتنكح

ذلك ال جيوز أن تعتد عدة الوفاة إال من جعل اهلل  - :على املرأة يتوىف عنها زوجها فقال املشرقيون
عمر أعلم مبعىن كتاب اهلل  :فقلتم .عليها ومل جيعل اهلل ذلك إال على اليت تويف عنها زوجها يقينا

 وعلي عامل  :فإذا قيل لكم
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بكتاب اهلل وأنتم ال تقسمون مال املفقود على ورثته وال حتكمون عليه حبكم الوفاة حىت تعلموا أنه   

ال يقال ملا روي عن  :فكيف حكمتم عليه حكم الوفاة يف امرأته فقط قلتممات ببينة تقوم على موته 
وال يتأول معه القرآن مث وجدمت عمر يقول يف الايد مبعىن كتاب اهلل ومع  .وال كيف .مل :عمر

عمر عثمان وابن مسعود وعطاء وغريهم فيالفتموهم ال خمالف هلم من الناس إال أنفسكم لقول متناقض 
أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ستعانواهلل امل .ضعيف

من أصاب ولد ظيب صغريا فداه بولد شاة مثله وإن أصاب صيدا أعور فداه بأعور مثله  :عطاء أنه قال
قال الشافعي أخربنا  .أو منقوصا فداه مبنقو  مثله أو مريضا فداه مبريض وأحب إيل لو فداه بواف

إين  :عن عبد امللك بن قرير عن حممد بن سريين أن رجال جاء إىل عمر بن اخلطاب فقالمالك 
أجريت أنا وصاحيب فرسني نستبق إىل ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا وحنن حمرمان فماذا ترى فقال عمر لرجل 

هذا عبد  :وذكر يف احلديث أن عمر قال .تعال حنكم أنا وأنت فحكما عليه بعنز :إىل جنبه



لو كان  :قال الشافعي أخربنا الثقفي عن أيوب عن ابن سريين عن شريح أنه قال .بن عوف الرمحن
إن الرجلني إذا أصابا  :فإن صاحبنا يقول :قلت للشافعي .معي حاكم حلكمت يف الثعلب جبدي
قال الشافعي وهذا خالف قول عمر وعبد الرمحن بن عوف  .ظبيا حكم عليهما بعنزين وهبذا نقول

 .وابن عمر يف رواية غريكم إىل قول غري أحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه  وسلم يف روايتكم

فإذا جاز لكم أن ختالفوهم فكيف جتعلون قول الواحد منهم حجة على السنة وال جتعلونه حجة على 
مث أردمت أن تقيسوا فأخطأمت القياس فلو مل تكونوا خالفتم أحدا كنتم قد أخطأمت  :قال .أنفسكم
قستم بالرجلني يقتالن النفس فيكون على كل واحد منهما كفارة عتق رقبة ويف النفس  .اسالقي
أحدمها بدل والبدل كالثمن وهو الدية يف احلر والثمن يف العبد واألبدال ال يزاد فيها عندنا  :شيئان
 :ائلفإن قال ق .لو أن مائة رجل قتلوا رجال حرا أو عبدا مل يغرموا إال دية أو قيمة .وعندكم

 :ومن أين قيل :فإن قال .بالقيمة والدية :فالظيب يقتل بالقيمة والدية أشبه أم الكفارة قيل

تفدي النعامة ببدنة واجلرادة بتمرة وهذا مثل قيمة العبد املرتفع واملنيفض والكفارة شيء ال يزاد فيها 
 القرآن ألن اهلل جل وقول عمر وعبد الرمحن معىن .وال ينقص منها إن كان طعاما أو كسوة أو عتقا

 -فمن جعل فيه مثلني فقد خالف قول  .فجزاء مثل ما قتل من النعم  فجعل فيه املثل :ثناؤه يقول

 مث ال متتنعون  -اهلل واهلل أعلم 
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قال الشافعي أخربنا مسلم بن خالد  .من رد قول عمر لرأي أنفسكم ومعه عبد الرمحن بن عوف  

قال الشافعي أخربنا الثقة  .عليهم جزاء واحد :ن عطاء يف نفر أصابوا صيدا قالعن ابن جريج ع
 :سئل ابن عباس عن نفر أصابوا صيدا قال :قال .عن محاد بن سلمة عن عمار موىل بين هاشم

إنه ملغرر بكم بل عليكم كلكم جزاء  :على كل واحد منهم جزاء قال :قيل .عليهم جزاء
  .واهلل أعلم .واحد
  
 األمان ألهل دار احلرب  باب 



أخربنا مالك أنه بلغه أن عمر بن اخلطاب كتب إىل عامل جيش كان  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
مترس  :إنه بلغين أن الرجل منكم يطلب العلج حىت إذا أسند يف اجلبل وامتنع قال له الرجل :بعثه
بلغين أن أحدا فعل ذلك إال ضربت ال ختف فإذا أدركه قتله وإين والذي نفسي بيده ال ي :يقول
فإنا نقول بقول  :وليس هذا باألمر اجملتمع عليه وال يقتل به فقلت للشافعي :قال مالك .عنقه
قال الشافعي قد خالفتم ما رويتم عن عمر ومل ترووا عن أحد من أصحاب النيب صلى اهلل  .مالك

تمع عليه فليس يف مثل هذا اجتماع وهو ليس هذا باألمر اجمل :وأما قوله .عليه وسلم خالفه علمناه
ال يروي شيئا خيالفه وال يوافقه فأين اإلمجاع فيما ال رواية فيه فإن كان ذهب إىل أن النيب صلى اهلل عليه 

ال يقتل مسلم بكافر  وهذا كافر لزمه إذا جاء شيء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن   :وسلم قال
ا جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مرة ويلزمه أخرى فهذا ال جيوز يترك كل ما خالفه أما أن يترك م

  .ألحد
  

 ID ' '   وهذا إن صح ال  .صمت مخسة وأنه فايح :ونقل أبو حيان أنه يقال
 يعارض قول سيبويه 

  
 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فايحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عافور فإن  :أفاح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيينا ابو حممد الدمياطي  
  



 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفايح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
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 باب ما روى مالك عن عثمان بن عفان  
  
 وخالفه يف ختمري احملرم وجهه  

وسألته عن احملرم ياطاد من  .نعم وال خيمر رأسه :أخيمر احملرم وجهه فقال :سألت الشافعي 
أخربنا  :وما احلجة فقال :فقلت .وال فدية عليهال يأكله فإن أكله فقد أساء  :أجله الايد قال

رأيت عثمان بن عفان بالعرج يف  :مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر عن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة قال
كلوا  :يوم صائف وهو حمرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان مث أيت بلحم صيد فقال ألصحابه

م إمنا صيد من أجلي إنا نكره ختمري الوجه إين لست كهيئتك :قال .أال تأكل أنت :فقالوا
 .ما فوق الذقن من الرأس فال خيمره احملرم :للمحرم ويكرهه صاحبنا ويروى فيه عن ابن عمر أنه قال

أن عثمان بن عفان  :أخربنا سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
وجوههم وهم حمرمون فإن كنت ذهبت إىل أن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت ومروان كانوا خيمرون 

اختلفا يف ختمري الوجه فكيف أخذت بقول ابن عمر دون قول عثمان ومع عثمان زيد بن ثابت ومروان 
أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم مبيت مات حمرما أن  :وما هو قال :وما هو أقوى من هذا كله قلت

فدلت السنة على  .رب طيبا ويكفن يف ثوبيه اللذين مات فيهمايكشف عن رأسه دون وجهه وال يق
أن للمحرم ختمري وجهه وعثمان وزيد رجالن وابن عمر واحد ومعهما مروان فكان ينبغي عندك أن 

وقد اختلف عثمان  .وعثمان اخلليفة وزيد مث مروان بعدمها .يكون هذا أشبه بالعمل وبداللة السنة



ربأ صاحبه من العيب فقضى عثمان على ابن عمر أن حيلف ما كان به داء وابن عمر يف العبد يباع ويت
علمه وقد رأى ابن عمر أن التربؤ يربئه مما علم ومما مل يعلم فاخترت قول ابن عمر ومسعت من أصحابك 

وقوله هبذا كله أوىل  .عثمان اخلليفة عن قضاه بني املهاجرين واألناار كأنه قول عامتهم :من يقول
من ابن عمر فعثمان إذ كان معه ما وصفت يف ختمري احملرم وجهه من داللة السنة ومن قول زيد أن يتبع 

ما  :فإنا نقول :فقلت للشافعي .ومروان أوىل أن ياار إىل قوله مع أنه قول عامة املفتني بالبلدان
 ينبغي أن يكون من شأنك الامت حني تسمع كالم الناس :قال الشافعي .فوق الذقن من الرأس

وما تعين بقولك    :وما ذلك فقال :فقلت .حىت تعرف منه فإين أراك تكثر أن تكلم بغري روية
أفتيمر  :فقال .نعم :وما فوق الذقن من الرأس أتعين أن حكمه حكم الرأس يف اإلحرام فقلت

 املرأة احملرمة ما فوق ذقنها فإن للمحرمة 
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 :أفيجب على الرجل إذا لبد رأسه حلقه أو تقاريه فقلت :قال .ال :أن ختمر رأسها فقلت  

فقال يل  .ال :أفيجب عليه أن يأخذ من شعر ما فوق الذقن من وجهه فقلت :قال .نعم
اغسلوا وجوهكم  فعلمنا أن الوجه ما دون   :وفرق اهلل بني حكم الوجه والرأس فقال :الشافعي

 :فقلت .م  فكان الرأس غري الوجهامسحوا برؤوسك  :وقال .الرأس وأن الذقن من الوجه

ال كراهة لتيمري الوجه بكماله وال إباحة ختمريه بكماله أنه جيب على من  :وقولك :قال .نعم
وضع نفسه معلما أن يبدأ فيعرف ما يقول قبل أن يقوله وال ينطق مبا ال يعلم وهذه سبيل ال أراك تعرفها 

من أدب من ذهب مذهبك إال أن يقول القول مث ومل أر  .فاتق اهلل وأمسك عن أن تقول بغري علم
قلت  .يامت وذلك أنه قال فيما نرى يعلم أنه ال يانع شيئا مبناظرة غريه إال مبا أن صمت أمثل به

ألن اهلل جل  :أي صيد صيد من أجل حمرم فأكل منه مل يغرم فيه فقال :فمن أين قلت :للشافعي
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل   :وجل فقال عز .ثناؤه إمنا أوجب غرمه على من قتله



كما لو قتل من أجله  .من النعم  فلما كان القتل غري حمرم مل يكن على احملرم فيما جىن غريه فدية
  .مسلما مل يكن على املقتول من أجله عقل وال كفارة وال قود

توال فأمسك احملرم عن أكله وملا كان الايد مق :فإن اهلل قضى  أن ال تزر وازرة وزر أخرى  قال 
ومن أجله صيد مل يكن عليه فيه فدية بأن صيد من أجله مل جيز  أن يكون صيدا مقتوال ال فدية فيه حني 

ومنا نقطع الفدية فيه بالقتل فإذا كان القتل وال  .قتل ويأكله بشر ال فدية عليهم فإذا أكله واحد فداه
  .عدها قتال يوجب فديةفدية مل جيز أن تكون فدية ألنه مل حيدث ب

وكذلك ال جيوز للمحرم  :لذلك قال .إن األكل غري جائز للمحرم وإمنا أمرته بالفدية :قلت 
والفدية يف الايد  .أكل ميتة وال شرب مخر وال حمرم وال فدية عليه يف شيء من هذا وهو آمث باألكل

ما علمت أحدا غريكم زعم  :فهل خالفك يف هذا غرينا فقال :فقلت للشافعي .إمنا تكون بالقتل
أن من أكل حلم صيد صيد من أجله فداه بل علمت أن من املشرقيني من قال له أن يأكله ألنه مال لغريه 

فإن  .ولوال اتباع احلديث فيه لكان القول عندنا قوله ولكنه خالف احلديث فيالفناه .أطعمه إياه
وإن  .الفك بعضه وهو يعرف ما يقولكانت لنا عليه حجة خبالف بعض احلديث فهي لنا عليك خب

أرأيت لو أن رجال أعطى  .تعرفون كثريا مما تقولون -واهلل يعافينا وإياكم  -زل عندنا ولستم 
وكذلك لو قتله وال علم له  :قلت .رجال سالحا ليقويه على قتل حر أو عبد فقتله املعطى القاتل

 قال الشافعي  .نعم :جبناية على قتله ورضيه قال
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أفال نرى هذا أوىل أن يكون عليه عقل أو قود أو كفارة ممن قتل من أجله صيد ال يعلمه  :رمحه اهلل  

قال الشافعي أخربنا مالك أن أبا  .إمنا جعل العقل والقود بالقتل فهذا غري قاتل :فأكله فإذا قلت
ه مث تباهى الناس فاارت كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل :أيوب األنااري قال

  .مباهاة
  
 باب ما جاء يف خالف عائشة يف لغو اليمني  



قال  .أما الذي نذهب إليه فهو ما قالت عائشة .اهلل أعلم :ما لغو اليمني قال :قلت للشافعي 
 :لغو اليمني قول اإلنسان :الشافعي أخربنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أهنا قالت

اللغو يف لسان العرب  .اهلل أعلم :وما احلجة فيما قلت قال : وبلى واهلل فقلت للشافعيال واهلل
قال الشافعي فيالفتموه وزعمتم أن اللغو حلف  .الكالم غري املعقود عليه ومجاع اللغو يكون اخلطأ

  .اإلنسان على الشيء يستيقن أنه كما حلف عليه مث يوجد على خالفه

للغو هذا هو اإلثبات يف اليمني يقادها حيلف ال يفعله مينعه السبب لقول اهلل قال الشافعي وهذا ضد ا 
 .ما عقدمت به عقد األميان عليه :ما عقدمت .ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان    :تبارك وتعاىل

 ولو احتمل اللسان ما ذهبتم إليه ما منع احتماله ما ذهبت إليه عائشة وكانت أوىل أن تتبع منكم ألهنا
قال الشافعي أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن  .أعلم باللسان منكم مع علمها بالفقه

  .فيالفتموها فيه إىل قول عمر :حممد عن عائشة التشهد قال
  

 ID ' '   انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان  .غري صحيح وال فايح
 بست من شوال 

  
  وارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء معومجع فيه طرق احلديث ال  
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  
 يتربان بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (ر وعشراأشه  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  



 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (عة منكمفاستشهدوا عليهن أرب) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
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 باب يف بيع املدبر  

أن عائشة دبرت جارية قال الشافعي أخربنا مالك عن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن عن أمه عمرة  
 .هلا فسحرهتا فاعترفت بالسحر فأمرت هبا عائشة أن تباع من األعراب ممن يسيء ملكتها فبيعت

  .ال يباع مدبر وال مدبرة وحنن نقول بقول عائشة وغريها :فيالفتموها فقلتم :قال
  
 باب ما جاء يف لبس اخلز  

به إال أن يدعه رجل ليأخذ بأقاد منه فأما ال بأس  :فما تقول يف لبس اخلز قال :فقلت للشافعي 
أخربنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أهنا  :قال الشافعي رمحه اهلل .ألن لبس اخلز حرام فال

قال الشافعي وروينا أن القاسم دخل عليها يف  .كست عبد اهلل بن الزبري مطرف خز كانت تلبسه
 :فقال .فإنا نكره لبس اخلز :نكره فقلت للشافعيغداة باردة وعليه مطرف خز فألقاه عليها فلم ت

ألي شيء خالفتموها ومعها بشر ال يرون به  :فقال .بلى :أو ما رويتم هذا عن عائشة فقلت
بأسا فلم يزل القاسم يلبسه حىت بيع يف مرياثه فيما بلغنا فإذا شئتم جعلتم قول القاسم حجة وإذا شئتم 

  .تم واهلل املستعانتركتم ذلك على عائشة والقاسم ومن شئ
  



 ID ' '   عليها تسعة ) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم
  :وقال تعاىل (عشر
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة   
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 ا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إمن  
  
 :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  
 ابن السكيت وغريمها عن العرب وال صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء و  
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التاريح بالوجهني عن العرب فميالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
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 خالف ابن عباس يف البيوع  باب 

مسعت ابن عباس  :قال الشافعي أخربنا مالك بن أنس عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد قال 
تلك الورق بالورق وكره  :ورجل يسأله عن رجل سلف يف سبائب فأراد أن يبيعها فقال ابن عباس

ي اشتراها منه بأكثر من ألنه أراد بيعها من صاحبه الذ -فيما نرى  -وذلك  :قال مالك .ذلك
وليس هذا  .الثمن الذي ابتاعها به ولو باعها من غري الذي اشتراها منه مل يكن ببيعه بأس وقلتم به

أخربنا سفيان عن عمرو بن دينار  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .قول ابن عباس وال تأويل حديث
لى اهلل عليه وسلم فهو الطعام أن يباع أما الذي هنى عنه رسول اهلل ص :عن طاوس عن ابن عباس قال

وبقول ابن عباس  :قال الشافعي .قال ابن عباس برأيه وال أحسب كل شيء إال مثله .حىت يقبض
نأخذ ألنه إذا باع شيئا اشتراه قبل أن يقبضه فقد باع مضمونا له على غريه وأصل البيع مل يربأ إليه منه 

بيع ما مل يقبض سوى الطعام من غري صاحبه الذي اتبع فأجزمت  :وأكل ربح ما مل يضمن وخالفتموه
وال أعلم بني صاحبه الذي ابتيع منه وغريه فرقا لئن مل يكن ذلك فهل  :قال الشافعي رمحه اهلل .به

احلجة عليه إال أن يقال خمرج قول النيب صلى اهلل عليه وسلم فال يالح أن يكون خاصا فكيف هنى عنه 
خالف هذا عن أحد علمته وعن ابن عباس أن امرأة جعلت على نفسها مشيا ابن عباس وأنتم ال تروون 

  ...إىل مسجد قباء فماتت قبل أن تقضي فأمر ابنتها أن متشي عنها

قال الشافعي أحسب ابن عباس إمنا ذهب  .ال ميشي أحد عن أحد :فإنا نقول :فقلت للشافعي 
ف خالفتموه وال أعلمكم رويتم عن أحد وكي .إىل أن املشي إىل قباء نسك فأمرها أن تنسك عنها

  أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم خالفه

 ID ' '   جواز الوجهني قد ثبت من  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تاريح بنقله نعم
 كالم سيبويه كما 

  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  



  
 هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل   
  
 أنه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 يام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األ  
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
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 باب  

أخربنا مالك عن أيب الزبري عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس أنه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
قال الشافعي  .على أهله وهو حمرم وهو مبىن قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنةسئل عن رجل وقع 
ورواه عن ربيعة فترك قول ابن عباس خبرب  .عليه عمره وبدنة وحجة تامة :وهبذا نأخذ قال مالك

قال الشافعي وهو سىيء القول يف عكرمة  .ربيعة ورواه عن ثور بن يزيد عن حمرمة يظنه عن ابن عباس
وعطاء ثقة  .وهو يروي عن سفيان عن عطاء عن ابن عباس خالفه .حد أن يقبل حديثهال يرى أل

والعجب له أن يقول يف عكرمة ما يقول مث حيتاج إىل شيء من علمه يوافق  :قال .عنده وعند الناس
 .قوله ويسميه مرة ويروي عنه ظنا ويسكت عنه مرة فريوي عن ثور بن يزيد عن ابن عباس يف الرضاع

وهذا من  .وإمنا حدث به ثور عن عكرمة .وسكت عن عكرمة .ناارى العرب وغريهوذبائح 
يف نسي من نسكه شيئا أو  :فيأخذ بقول ابن عباس .األمور اليت ينبغي ألهل العلم أن يتحفظوا منها



هل  .تركه فليهرق دما فيقيس عليه ما شاء اهلل من الكثرة ويترك قوله يف غري هذا مناوصا لغري معىن
حد قط مت حجة يعمل يف احلج بشيء ما ال ينبغي له فقضاه بعمرة فكيف يعتمر عنده وهو يف بقية ريء أ

نعمره بعد احلج فكيف يكون حج قد خرج منه كله وقضى عنه حجة اإلسالم  :من حجة فإن قلتم
أحرم بعمرة عن حج ما علمت أحدا من مفيت األماار قال  :وقد خرج من إحرامه يف احلج مث نقول

وهذا من قول ربيعة عفا اهلل عنا وعنه من ضرب من أفطر  .قبل ربيعة إال ما روي عن عكرمةهذا 
يوما من رمضان قضى باثين عشر يوما ومن قبل امرأته وهو صائم اعتكف ثالثة أيام وما أشبه هذا من 

والعجب لكم وأنتم ال تستوحشون من الترك على ربيعة ما هو أحسن  :قال .أقاويل كان يقوهلا
 :ن هذا فكيف تتبعونه فيه سألت الشافعي عن الرجل ميلك امرأته أمرها فتطلق نفسها ثالثا فقالم

إمنا ملكتها أمرها يف واحدة ال يف ثالث كان القول قوله وهي واحدة  :فإن قال .القول قول الزوج
 أخربنا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد :قال .ما احلجة يف ذلك :فقلت له .وهو أحق هبا

بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخربه أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه حممد بن أيب 
 :ملكت امرأيت أمرها ففارقتين فقال له زيد :فقال .ما شأنك :عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد

  أن هي ثالث إال :فإنا نقول :ارجتعها إن شئت فإمنا هي واحدة وأنت أحق هبا فقلت للشافعي
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قال الشافعي ما أراكم تبالون من  .يناكرها وروي شبيها بذلك عن ابن عمر ومروان بن احلكم  

فإن ذهبتم إىل قول ابن عمر ومروان دون قول زيد فبأي وجه ذهبتم إليه فهل يعدو اململك  .خالفتم
ما يف يده من طالقها إليها فإذا طلقت امرأته أمرها إذا طلقت ثالثا أن يكون أصل التمليك إخراج مجيع 

نفسها لزمه ومل تنفعه مناكرهتا أو ال يكون إخراج مجيعه فيكون حمتمال إلخراج اجلميع والبعض فيكون 
القول قوله فيه وإذا كان القول قول الزوج فلو ملكها واحدة فطلقت نفسها ثالثا مل يكن هلا أن تطلق 

ال تعرفون كيف موضع االختيار وما  -هلل يغفر لنا ولكم وا -وأمسعكم إذا اخترمت  .إال واحدة
  .واهلل أعلم .موضع املناكرة فيه إال ما وصفت



أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن بكري بن األشج عن سليمان بن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
 :ينار قال مالكخبقت مبائة د :أن زيد بن ثابت قضى يف العني القائمة إذا أطفئت أو قال :يسار

قال الشافعي أخربنا مالك أن أنس بن مالك كرب  .ليس هبذا العمل إمنا فيها االجتهاد ال شيء مؤقت
قال الشافعي  .ليس عليه بواجب :وخالفه مالك فقال .حىت ال يقدر على الايام فكان يفتدي

 :نكره هذا فقال إنا :وأخربنا مالك عن ربيعة عن أيب بكر بن حزم أنه كان يالي يف قميص فقلت

يعين ابن حممد  -قال الشافعي أخربنا مالك عن ربيعة أن القاسم  .كيف كرهتم ما استحب أبو بكر
أخربنا مالك عن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن عن عمرة  .كان يبيع مثر حائطه ويستثين منه -

  .بنت عبد الرمحن أهنا كانت تبيع مثارها وتستثين منها

خربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد أن رجال كانت عنده وليدة قوم فقال قال الشافعي أ 
األمر اجملتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع  :شأنكم هبا فرأى الناس أهنا تطليقة قال مالك :ألهلها

ى عن قال الشافعي أيضا يرو .مثر حائط فال بأس أن يستثين منه ما بينه وبني ثلث الثمر ال جياوزه
ولو جاز أن يستثىن منه سهما من ألف سهم  .القاسم وعمرة االستثناء ومل يرو عنهما حد االستثناء

قال  .ليجوز تسعة أعشاره وأكثر وال أدري من اجتمع لكم على هذا والذي يروى خالف ما يقول
بيع وذلك أن الشافعي وال جيوز االستثناء إال أن يكون البيع واقعا على شيء واملستثىن خارج من ال

أو أبيعك مثره إال  .أبيعك مثر حائطي إال كذا وكذا خنلة فيكون الناف خارجا من البيع :يقول
قال الشافعي أخربنا مالك عن ربيعة أن رجال أتى  .نافه أو إال ثلثه فيكون ما استثىن خارجا من البيع

منها فقالت امرأيت مل إين أفضت وأفضت معي بأهلي فعدلت إىل شعب فذهبت ألدنو  :القاسم فقال
 أقار 
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 :فضحك القاسم مث قال :من شعر رأسي بعد فأخذت من شعر رأسها بأسناين مث وقعت هبا قال  

إذا قار من رأسها بأسنانه أجزأ عنها  :وهذا كما قال القاسم .فمرها فلتأخذ من رأسها باجللمني



قال الشافعي أخربنا مالك أنه سأل  .م لقول نفسهقال مالك يهريق دما وخالف القاس .من اجللمني
ال  :من حيث تيسر قال مالك :من أين القاسم يرمي مجرة العقبة قال :عبد الرمحن بن القاسم

  .أحب أن يرميها إال من بطن املسيل ومل يرو فيها خالفا عن أحد
  
 باب خالف عمر بن عبد العزيز يف عشور أهل الذمة  

وكان زريق على جواز مار يف  -مالك عن حيىي بن سعيد عن زريق بن حبان  قال الشافعي أخربنا 
أن انظر من  :فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه -زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز 

مر بك من املسلمني فيذ مما ظهر من أمواهلم مما يديرون للتجارات من كل أربعني دينارا دينارا فما 
ذلك حىت يبلغ عشرين دينارا فإن نقص من عشرين دينارا ثلث دينار فدعها وال تأخذ  نقص فبحساب
ومن مر بك من أهل الذمة فيذ مما يديرون من التجارات من أمواهلم من كل عشرين  .منها شيئا

دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حىت يبلغ عشرة دنانري فإن نقات ثلث دينار فدعها وال تأخذ 
ال  .قال الشافعي وبقول عمر نأخذ .ا واكتب هلم مبا تأخذ منهم كتابا إىل مثله من احلولمنها شيئ

يؤخذ منهم إال مرة يف احلول وخالفتموه إن اختلفوا يف السنة مرارا وخالفتم عمر بن عبد العزيز يف 
  .عشرين دينارا إن نقص ثلث دينار

الزكاة ولو نقات أكثر وإن مل جتز جواز  إن جازت جواز الوازنة أخذت منه :فأخربت عنه أنه قال 
الوازنة وهي تنقص ثلث دينار أو أكثر أو أقل مل يؤخذ منها زكاة وزعمتم أن الدراهم إن نقات عن 

إذا قال  .قال الشافعي لسنا نقول هبذا .مائيت درهم وهي جتوز جواز الوازنة أخذت منها الزكاة
ن مخس أواق صدقة  فهو كما قال رسول اهلل صلى ليس فيما دو  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

وأنتم مل تقولوا  .فلو نقات حبة مل يكن فيها صدقة ألن ذلك دون مخس أواق .اهلل عليه وسلم
حبديث النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي روي  ليس فيما دون مخس أواق صدقة  وهو سنة وال بقول 

فيه  :فقال :أنه سأل ابن شهاب عن الزيتونقال الشافعي أخربنا مالك  .عمر بن عبد العزيز
قال  .ال يؤخذ العشر إال من زيته وجواب ابن شهاب على حبه :وخالفه مالك فقال .العشر

إمنا الادقة يف العني واحلرث واملاشية قال  :الشافعي أخربنا مالك أن عمر بن عبد العزيز كتب
  .ال صدقة إال يف عني أو حرث أو ماشية :مالك
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يعين  -قال الشافعي أخربنا مالك أنه بلغه أن سعيدا  .صدقة :وقال مالك يف العرض الذي يدار  

الشفعة يف الدور  .نعم :وسليمان بن يسار سئال هل يف الشفعة سنة فقاال مجيعا -ابن املسيب 
أخذون يف اجلملة قال الشافعي وهبذا نأخذ وت .واألرضني وال تكون الشفعة إال بني القوم الشركاء

وقد روى مالك عن عثمان أنه  .ويف هذا يعين أن تكون الشفعة إال فيما كانت له أرض فإنه يقسم
ال شفعة يف طريق وال عرصة دار وإن صلح فيها  :ال شفعة يف بئر وال فحل خنل وقال مالك :قال

در ما يايبه من الشفعة يف الشقص بق :القسم وقال فيمن اشترى شقاا من دار أو حيوان أو عرض
  .الثمن مث خالفتم معىن هذا يف املكاتب فجعلتم جنومه تباع وجعلتموه أحق مبا يباع منه بالشفعة

  
 باب خالف سعيد وأيب بكر يف اإليالء  

قال الشافعي أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد يعين ابن املسيب وأيب بكر بن عبد الرمحن أهنما  
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما  :يل من امرأتهكانا يقوالن يف الرجل يو

إن مروان كان يقضي يف الرجل إذا آىل من امرأته أهنا إذا مضت  :وقال مالك .كانت يف العدة
وعلى ذلك رأي ابن  :قال مالك .األربعة األشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما كانت يف العلة

ي أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أنه سئل عن املرأة يطلقها قال الشافع .شهاب
فإن مل يكن عند زوجها  :قال .على زوجها :زوجها يف بيت بكراء على من الكراء فقال سعيد

  .فعلى األمري :قال
  

 ID ' '   ليلة مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الاوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم ال
 وجزء منها 

  



 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتار   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فايح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 يما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب والزخمشري ألهنما إمنا قاال ف  
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فايحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عافور فإن  :ن ثبتأفاح هذا إ  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
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 باب يف سجود القران  

 .وما احلجة يف ذلك :فقلت .فيها سجدتان :سألت الشافعي عن السجود يف سورة احلج فقال 

عن نافع أن رجال من أهل مار أخربه أن عمر بن اخلطاب سجد يف سورة احلج أخربنا مالك  :ففال
قال الشافعي أخربنا إبراهيم بن سعد عن  .إن هذه السورة فضلت بسجدتني :سجدتني مث قال

الزهري عن عبد اهلل بن ثعلبة بن صعري أن عمر بن اخلطاب صلى هبم باجلابية بسورة احلج فسجد فيها 
قال الشافعي فقد خالفتم ما  .فإنا ال نسجد فيها إال سجدة واحدة :يسجدتني فقلت للشافع



رويتم عن عمر بن اخلطاب وعبد اهلل بن عمر معا إىل غري قول أحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه 
وسلم فكيف تتيذون قول عمر وحده حجة وابن عمر وحده حجة حىت تردوا بكل واحد منهما السنة 

الفقه مث خيرجون من قوهلما لرأي أنفسكم هل تعلمون يستدرك على أحد قول  وتبنون عليهما عددا من
وسألت الشافعي عما روى صاحبنا وحده يف  .العورة فيه أبني منها فيما وصفت من أقاويلكم

كان يالي الظهر والعار واملغرب والعشاء  :أخربنا مالك عن ابن عمر قال :احملاب فقال
ال ينبغي لعامل أن  :حنن نقول :فيطوف بالبيت قلت للشافعي باحملاب مث يدخل مكة من الليل

 .هو العامل واجلاهل :قلت .ما على العامل من النسك ما ليس على غريه :قال الشافعي .يفعله

ولكنكم من أصل مذهبكم أن من  :ال فدية على واحد منهما قال :قال الشافعي فإن تركاه قلت
نسكا فقد تركتم أصل قولكم وإن كان منزل سفر ال منزل ترك من نسكه شيئا أهراق دما فإن كان 
  .نسك فال تأمر عاملا وال جاهال أن ينزله

  
 ID ' '   مع  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيينا ابو حممد الدمياطي
 سقوط املعدود أو 

  
 تقدمة مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفايح وورد يف بعض الطرق امل (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فايح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  



 يتربان بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
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 باب غسل اجلنابة  

فع عن ابن عمر أنه كان إذا اغتسل من اجلنابة نضح يف عينيه املاء قال قال الشافعي أخربنا مالك عن نا 
هذا مما تركتم على ابن عمر ومل ترووا عن أحد خالفه  :قال الشافعي .ليس عليه العمل :مالك

وإذا وسعكم الترك على ابن عمر لغري قول مثله مل جيز لكم أن تقولوا قوله حجة على مثله وأنتم تدعون 
  .وإن جاز لكم أن حتتجوا به على مثله مل جيز تركه ألنفسكم عليه ألنفسكم

  
 باب يف الرعاف  

قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انارف فتوضأ مث رجع ومل  
قال الشافعي أخربنا عبد  .فمالك روى عن ابن املسيب وابن عباس مثله :قال الشافعي .يتكلم

من أصابه رعاف أو  :لعزيز عن ابن جريج عن الزهري عن سامل عن أبيه أنه كان يقولاجمليد بن عبد ا
مث  .يستأنف :من وجد رعافا أو مذيا أو قيئا انارف فتوضأ مث رجع فبىن وقال املسور بن خمرمة

زعمتم أنه إمنا يغسل الدم وعبيد اهلل بن عمر يروي عن نافع أنه كان ينارف فيغسل الدم ويتوضأ 
والوضوء يف الظاهر يف روايتكم إمنا هو وضوء الاالة وهذا يشبه الترك ملا رويتم عن ابن عمر للاالة 

  .وزعمتم أنكم ال تبنون يف املذي .وابن عباس وابن املسيب يف رواية غريكم أنه يبين يف املذي
  

 ID ' '   انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا.  
  
 الليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة هذا كله يف األيام و  
  



 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهممخسة   
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
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  باب الغسل بفضل اجلنب واحلائض 
ال بأس بفضل املرأة ما مل تكن  :قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول 

أنت تقول  :ال بأس أن يغتسل بفضل اجلنب واحلائض قلت للشافعي :قال مالك .حائضا أو جنبا
ن نعم ولست أرى قول أحد مع قول النيب صلى اهلل عليه وسلم حجة إمنا تركته أل :بقول مالك قال

النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يغتسل وعائشة فإذا اغتسال معا كان كل واحد منهما يغتسل بفضل 



إن كنتم  .وأنتم جتعلون قول ابن عمر حجة على السنة وجتعلون سنة أخرى حجة عليه .صاحبه
  .تركتموه على ابن عمر فلعلكم ال تكونون تركتموه عليه إال بشيء عرفتموه

  
 باب التيمم  

ال الشافعي أخربنا مالك عن نافع أنه أقبل هو وابن عمر من اجلرف حىت إذا كانوا باملربد نزل فتيمم ق 
قال الشافعي أخربنا سفيان عن ابن عجالن عن نافع  .صعيدا فمسح بوجهه ويديه إىل املرفقني مث صلى

لم يعد العار قلت عن ابن عمر أنه تيمم مبربد الغنم وصلى العار مث دخل املدينة والشمس مرتفعة ف
إذا كان املسافر يطمع باملاء فال يتيمم إال يف آخر الوقت فإن تيمم قبل آخر  :فإنا نقول :للشافعي

هذا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .الوقت وصلى مث وجد املاء قبل ذهاب الوقت توضأ وأعاد
عليه من الوقت شيء صاحل فلم خالف قول ابن عمر املربد بطرف املدينة وقد تيمم به ابن عمر ودخل و

وال أعلم أحدا مثله قال خبالفه فلو قلتم بقوله مث  .فكيف خالفتموه يف األمرين معا .يعد الاالة
ختالف ابن عمر لغري قول مثله مث ختالفه أيضا يف الاالة وابن  :خالفه غريكم كنتم شبيها أن تقولوا

  صالة عليه عمر إىل أن يالي ما ليس عليه أقرب منه إىل أن يدع

 ID ' '   إمنا  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم
 حذفت اهلاء من ستة ألن 

  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
 :ذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقولفأما إذا مل يأتوا بلفظ امل (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  



 ا حكاه احلذف كم -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 الكسائي وأما التاريح بالوجهني عن العرب فميالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
   
 

 2801 :صفحة 
 
   
 باب الوتر  

كنت مع ابن عمر مبكة والسماء متغيمة فيشي ابن عمر  :قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع قال 
وأنتم ختالفون ابن عمر من هذا  .ليال فشفع بواحدةالابح فأوتر بواحدة مث انكشف الغيم فرأى عليه 

وال أعلمكم حتفظون عن أحد أنه  .يف موضعني فتقولون ال يوتر بواحدة ومن أوتر ال يشفع وتره
بقول ابن عمر أنه يوتر  :قال .ما تقول أنت يف هذا :فقلت للشافعي .ال يشفع وتره :قال
روينا عن ابن  :وما حجتك فيه قال :فقلت .ال :أفتقول يشفع وتره فقال :قلت .بركعة

 .إذا أوترت فاشفع من آخره وال تعد وترا وال تشفعه :عباس أنه كره البن عمر أن يشفع وتره وقال

  .وأنتم زعمتم أنكم ال تقبلون إال حديث صاحبكم وليس من حديث صاحبكم خالف ابن عمر
  
 باب الاالة مبين والنافلة يف السفر  

مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يالي وراء اإلمام مبىن أربعا فإذا صلى لنفسه  قال الشافعي أخربنا 
قال الشافعي هذا يدل على أن اإلمام إذا كان من أهل مكة صلى مبىن أربعا ألنه ال  .صلى ركعتني
 أو يكون اإلمام من غري أهل مكة يتم مبىن ألن اإلمام يف زمان ابن عمر من بين أمية .حيتمل إال هذا

وهذا يدل على أن املسافر لو أمت بقوم مل تفسد صالهتم عند ابن عمر  :قال .وقد أمتوا بإمتام عثمان
وأنتم ختالفون ما رويتم عن ابن  .قال الشافعي وهبذا نقول .ألن صالته لو كانت تفسد مل يال معه

يب صلى اهلل عليه عمر لغري رأي أحد رويتموه خيالف ابن عمر بل مع ابن عمر فيه غريه من أصحاب الن



 :وختالفونه ابن مسعود عاب إمتام الاالة مبىن مث قام فأمتها فقيل له يف ذلك فقال .وسلم يوافقه

اخلالف شر ولو كان ذلك يفسد صالته مل يتم وخالف فيه ولكنه رآه واسعا فأمت وإن كان الفضل عنده 
يكن يالي مع الفريضة يف السفر  قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه مل .يف القار

ومعروف عن ابن عمر عيب النافلة يف  :قال الشافعي .شيئا قبلها وال بعدها إال من جوف الليل
فإنا نقول  :فقلت للشافعي :ال بأس بالنافلة يف السفر هنارا قال :قال مالك .النهار يف السفر
م ما كره ومل أعلمكم حتفظون فيه كيف خالفتم ابن عمر واستحببت :فقال الشافعي .بقول صاحبنا
  .شيئا خيالف

  هذا يدل على أن احتجاجكم بقول ابن عمر استتار من الناس ألنه ال ينبغي ألحد أن خيالف 

 ID ' '   جواز الوجهني قد ثبت من  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تاريح بنقله نعم
 كالم سيبويه كما 

  
   
 

 2802 :صفحة 
 
   
 باب القنوت  

قال الشافعي  .قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان ال يقنت يف شيء من الالوات 
الشك  -وأنتم ترون القنوت يف الابح قال الشافعي أخربنا مالك عن هشام بن عروة أظنه عن أبيه 

الفجر قبل أنه كان ال يقنت يف شيء من الاالة وال يف الوتر إال أنه كان يقنت يف صالة  -من الربيع 
يقنت بعد  :قال الشافعي وأنتم ختالفون عروة فتقولون .أن يركع الركعة اآلخرة إذا قضى قراءته

  .نعم :فأنت تقنت يف الابح بعد الركوع فقال :فقلت للشافعي .الركوع

أجل من  :فقد وافقناك قال :ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قنت مث أبو بكر مث عمر مث عثمان قلت 
أنتم تتركون  :من أين قال :فقلت . تعلمون وموافقتكم يف هذا حجة عليكم يف غريهحيث ال

ال  :احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف احلج عن الرجل بقياس على قول ابن عمر وتقولون



قد يذهب على ابن عمر بعض  :فقلت للشافعي .جيهل ابن عمر قول النيب صلى اهلل عليه وسلم
أو خيفى عليه القنوت والنيب صلى اهلل عليه  :يه حفظ ما شاهد منها فقال الشافعيالسنن ويذهب عل

قال الشافعي أقاويلكم خمتلفة كيف  .نعم :وسلم يقنت عمره وأبو بكر أو يذهب عليه حفظه فقلت
جندكم تروون عنه إنكار القنوت وبروي غريكم من املدنيني القنوت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

فبهذا يبطل أن العمل كما تقول يف كل أمر ويبطل قولكم ال خيفى على ابن عمر سنة وإذا جاز وخلفائه 
عليه أن ينسى أو يذهب عليه ما شاهد كان أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر امرأة أن حتج عن أبيها من 

يث زعمت أن العلم هذا أوىل أن يذهب عليه وال جيعل قوله حجة على السنة وأهنا عليك يف رد احلد
قال  .قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر يف التشهد .يكون ال يذهب على ابن عمر

الشافعي وخالفته إىل قول عمر فإذا كان التشهد وهو من الاالة وعلم العامة خمتلف فيه باملدينة ختالف 
يكون أوىل أن يكون  ما كان ينبغى لشيء أن .فيه ابن عمر وعمر وعائشة فأين االجتماع والعمل

  .جمتمعا عليه من التشهد وما روى فيه مالك صاحبك إال ثالثة أحاديث خمتلفة كلها

حديثان منها خيالفان فيها عمر وعمر يعلمهم التشهد على املنرب مث ختالف فيها ابنه وعائشة فكيف إذا  
وز ادعاء اإلمجاع إال خبرب ولو ادعى أن يكون احلاكم إذا حكم مث قال أو عمل أمجع عليه باملدينة وما جي

  .ذهب ذاهب جييزه كانت األحاديث ردا إلجازته
  

 ID ' '   سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب.  
  
   
 

 2803 :صفحة 
 
   
 باب الاالة قبل الفطر وبعده  

 . بعدهاقال الشافعي أخربنا مالك عن شافع أن ابن عمر مل يكن يالي يوم الفطر قبل الاالة وال 

 .قال الشافعي أخربنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يالي يوم الفطر قبل الاالة وبعدها



قال الشافعي أخربنا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم أن أباه كان يالي قبل أن يغدو إىل املالى أربع 
تلفون يف مثل هذا من قال الشافعي والذي يروى االختالف فأين اإلمجاع إذا كانوا خي .ركعات
قال الشافعي فإذا  .ال نرى بأسا أن يالي قبل الاالة وبعدها :وما تقولون أنتم قالوا .الاالة

خالفتم ابن عمر وإذا جاز خالف ابن عمر يف هذا لقول الرجل من التابعني أجيوز لغريكم خالفه لقول 
فتكونون غري منافني ويكون أو تضيقون على غريكم ما توسعون على أنفسكم  .رجل من التابعني

وجتعل  .وجيوز أن تدع على ابن عمر لرجل من التابعني ولرأي صاحبك .هذا غري مقبول من أحد
قول ابن عمر حجة على السنة يف موضع آخر قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر يف صالة 

 صلى اهلل عليه وسلم وابن أيب ال أراه حكى إال عن النيب :اخلوف بشيء خالفتموه فيه ومالك يقول
قال  .ذئب يرويه عن الزهري عن سامل عن ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ال يشك فيه

الشافعي فإذا تركتم على ابن عمر رأيه وروايته يف صالة اخلوف حبديث يزيد بن رومان عن النيب صلى 
ليه وسلم أثبت من حديث يزيد بن رومان اهلل عليه وسلم فكيف تتركون حديثا عن النيب صلى اهلل ع

  لرأي ابن عمر مث تدعون حديث يزيد بن رومان لقول سهل بن أيب حثمة فتدعون السنة لقول سهل

 ID ' '    وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث
 مبثله 
  
 أنه ملا ثبت  :نهم إمام وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل م  
  
 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الاوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  



 فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتار   
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فايح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
   
 

 2804 :صفحة 
 
   
 باب نوم اجلالس واملضطجع  

  .قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام وهو قاعد مث يالي وال يتوضأ 

ني طويله وقاريه إذا كان جالسا مستويا على وإن طال ذلك ال فرق ب .قال الشافعي وهكذا نقول 
قال الشافعي أخربنا الثقة عن عبيد اهلل بن عمر  .إذا كان مضجعا أعاد الوضوء :ونقول .األرض

من نام مضطجعا وجب عليه الوضوء ومن نام جالسا فال وضوء  :عن نافع عن ابن عمر أنه قال
 .ا مل ينتقض وضوءه وإن تطاول ذلك توضأإن نام قليال قاعد :فإنا نقول :فقلت للشافعي .عليه

قال الشافعي وال جيوز يف النوم قاعدا إال أن يكون حكمه حكم املضطجع قليله وكثريه سواء أو خارجا 
إن نام قليال  :فإنا نقول :فقلت للشافعي .من ذلك احلكم فال ينقض الوضوء قليله وال كثريه
ل الشافعي فهذا خالف ابن عمر وخالف غريه قا .قاعدا مل ينتقض وضوؤه وإن تطاول ذلك توضأ

واخلروج من أقاويل الناس قوك ابن عمر كما حكى مالك وهو ال يرى يف النوم قاعدا وضوءا وقول 
قال الشافعي  .من خالط النوم قلبه جالسا وغري جالس فعليه الوضوء وقولكم خارج منهما :احلسن

وق فتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه مث دخل أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال يف الس
ال جيوز هذا إمنا  :فإنا نقول :قلت للشافعي .املسجد فدعي للجنازة فمسح على خفيه مث صلى
إين ألرى خالف ابن عمر عليكم  :فقال الشافعي .ميسح حبضرة ذلك ومن صنع مثل هذا استأنف



أحد شيئا خيالف قول ابن عمر وإن جاز زلل  خفيفا لرأي أنفسكم ال بل ال نعلمكم تروون يف هذا عن
ابن عمر عندكم وإمنا زعمتم أن احلجة يف قول أنفسكم فلم تكلفتم الرواية عن غريكم وقد جعلتم 

  .أنفسكم باخليار تقبلون ما شئتم بال حجة
  

 ID ' '   ند والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه ع
 إراهتما تغلب 

  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فايحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 ابن عافور فإن  صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من :أفاح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيينا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفايح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
   
 

 2805 :صفحة 
 
   
 اب إسراع املشي إىل الاالة ب 

قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه مسع اإلقامة وهو بالبقيع فأسرع املشي إىل  
حنن نكره  :زعمتم إسراع املشي إىل املسجد فقلت للشافعي .قال الشافعي وكرهتم .املسجد



تموه لقول النيب صلى اهلل عليه قال الشافعي فإن كنتم كره .اإلسراع إىل املسجد إذا أقيمت الاالة
 .إذا أتيتم الاالة فال تأتوها وأنتم تسعون وائتوهها متشون وعليكم السكينة  فقد أصبتم  :وسلم

فأما أن قياس قول ابن عمر وخيطىء القياس عليه  .وهكذا ينبغي لكم يف كل أمر لرسول اهلل فيه سنة
ال   :أة حتج عن أبيها ورجال حيج عن أبيه نقالحجة على أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر امر

ال يالي أحد عن أحد  فكيف جيوز ملسلم أن يدع ما   :ألن ابن عمر قال .حيج أحد عن أحد  
يروى عن رسول اهلل إىل ما يروى عن غريه مث يدعه لقياس خيطىء فيه وهو هنا يايب يف ترك ما روي 

وسلم خالفه مث يزيد فييرج إىل خالف ابن عمر معه سنة عن ابن عمر إذ روي عن النيب صلى اهلل عليه 
  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف غري هذا املوضع

  
 باب رفع األيدي يف التكبري  

يرفع املالي يديه إذا افتتح الاالة حذو منكبيه  :سألت الشافعي عن رفع األيدي يف الاالة فقال 
فقلت  .كع رفعهما كذلك وال يفعل ذلك يف السجودوإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الر

أخربنا هذا ابن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه عن النيب  :فما احلجة يف ذلك فقال :للشافعي
قال الشافعي  .يرفع يف االبتداء مث ال يعود :فإنا نقول :فقلت .صلى اهلل عليه وسلم مثل قولنا

ذا ابتدأ الاالة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع من الركوع أخربنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إ
رفعهما كذلك وهو يرى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الاالة رفع يديه حذو منكبيه 

مث خالفتم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وابن عمر  .كذلك .وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما
وقد رويتم عنهما أهنما رفعا يف االبتداء وعند الرفع من  .ال يف ابتداء الاالةال يرفع يديه إ :فقلتم
قال الشافعي أفيجوز لعامل أن يترك على النيب صلى اهلل عليه وسلم وابن عمر لرأي نفسه أو  .الركوع

 على النيب صلى اهلل عليه وسلم لرأي ابن عمر مث القياس على قول ابن عمر مث يأيت موضع آخر ويايب
فيه يترك على ابن عمر ملا روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فكيف مل ينهه بعض هذا عن بعض أرأيت 

 إن جاز له 
   
 



 2806 :صفحة 
 
أن يروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه رفع يديه يف الاالة مرتني أو ثالثا وعن ابن عمر فيه اثنتني   

ترك الذي أخذ به وأخذ الذي ترك أو جيوز لغريه تركه عليه ويأخذ بواحدة ويترك واحدة أجيوز لغريه 
قال الشافعي ال جيوز له وال لغريه ترك ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فقلت للشافعي فإن 

قال الشافعي هذه احلجة غاية من اجلهل معناه تعظيم اهلل واتباع  .ما معىن رفع األيدي :صاحبنا قال
ألول معىن الرفع الذي خالف فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم عند الركوع وبعد رفع السنة معىن الرفع يف ا

الرأس من الركوع مث خالفتم فيه روايتكم عن النيب عيه وابن عمر معا لغري قول واحد روي عنه رفع 
األيدي يف الاالة تثبت روايته يروى ذلك عن رسول اهلل ثالثة عشر أو أربعة عشر رجال ويروى عن 

  .اب النيب صلى اهلل عليه وسلم من غري وجه فقد ترك السنةأصح

قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع عليه  
قال الشافعي وهبذا  .ولقد رأيته يف يوم شديد الربد خيرج يديه من حتت برنس له :قال .وجهه
قال الشافعي أخربنا سفيان عن ابن طاوس عن  .اهلل عليه وسلموهذا يشبه سنة النيب صلى  .نأخذ

كفيه  :أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يسجد على سبع فذكر منها :أبيه عن ابن عباس قال
ففعل النيب صلى اهلل عليه وسلم فأفضى بيده إىل  .قال الشافعي ففعل يف هذا مبا أمر به .وركبتيه

  .ما يفضي جببهته إىل األرضاألرض وإن كان الربد شديدا ك

وخالفتم هذا عن ابن عمر حيث وافق سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم  .فإن كان فبهذا كله نقول 
  .ال يفضي بيديه إىل األرض يف حر وال برد إن شاء اهلل :فقلتم
  

 ID ' '   مع سقوط  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف
 ريب األيام وهو غ

  
 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فايح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   



  
  سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ  
  
  .احلديث  
  
 يتربان بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   
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 باب الايام  

أخربنا مالك عن نافع أن ابن عمر سئل عن املرأة احلامل إذا خافت  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
قال مالك وأهل العلم يرون  .تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة :على ولدها فقال

فمن كان منكم  :جل يقولعليها القضاء ألن اهلل عز و :قال مالك .عليها من ذلك القضاء
 .قال الشافعي وإذا كان له أن خيالف ابن عمر لقول القاسم .مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

هذا أعلم بالقرآن منا ومذهب ابن عمر يتوجه  :ويتأول يف خالف ابن عمر القرآن وال يقلده فيقول
على غريها ال على نفسها فكيف ألن احلامل ليست مبريضة املريض خياف على نفسه واحلامل خافت 

ينبغي أن جيعل قول ابن عمر يف موضع حجة مث القياس على قوله حجة على النيب صلى اهلل عليه وسلم 
ال يالي أحد عن أحد ال حيج أحد عن أحد قياسا على  :وخيطىء القياس فيقول حني قال ابن عمر



جاز أن يترك من استقاء يف رمضان قول ابن عمر وترك قول النيب صلى اهلل عليه وسلم له وكيف 
  .عليه القضاء وال كفارة عليه :فقال

أخربنا مالك  :فقال .وما احلجة يف ذلك :فقلت .ومن ذرعه القيء فال قضاء عليه وال كفارة 
من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن فرعه القيء فليس عليه  :عن نافع عن ابن عمر أنه قال

قال  .من استقاء فعليه القضاء وال كفارة عليه :فإنا نقول ذلك :فقلت للشافعي .القضاء
 :الشافعي فما رويتم من هذا عن عمر أنه أفطر وهو يرى الشمس غربت مث طلعت الشمس فقال

احلجة لنا عليكم وأنتم إن وافقتمومها  -يعين قضاء يوم مكان يوم  -وقد اجتهدنا  .اخلطب يسري
وما هذا املوضع الذي  :فقلت للشافعي :قال .و مثل معناهيف هذا املوضع ختالفوهنما فيما ه
أنه أمر رجال جامع امرأته  :روينا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :خنالفهما يف مثل معناه فقال

 .هنارا يف رمضان أن يعتق أو ياوم أو يتادق ال جيزيه إال بعد أن ال جيد عتقا وال يستطيع الاوم

فيالفتموه يف اثنتني ووافقتموه يف واحدة مث زعمتم أن من  .م ويتادقال يعتق وال ياو :فقلتم
ومن استقاء أو أفطر وهو يرى أن الليل قد جاء فلم كانا عندكم  .أفطر بغري مجاع فعليه كفارة

واهلل يغفر لنا  .مفطرين مث زعمتم أن ليس عليهما كفارة باإلمجاع فلم حتسنوا اإلتباع وال القياس
فكيف كان يكون القياس على ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف  :فعيفقلت للشا .ولكم

وذلك أنا ال نعلم أحدا خالف  .من أن ال يقاس عليه شيء غريه :ما قلنا :فقال .اجملامع هنارا
 يف أن ال كفارة على من تقيأ وال من أكل بعد الفجر وهو 
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ومل جيز أن جيمع الناس  .الشمس وهو يرى أن الشمس غربت يرى الفجر مل يطلع وال قبل تغيب  

على خالف قول النيب صلى اهلل عليه وسلم وليس جيوز فيه إال ما قلنا من أن ال كفارة إال يف اجلماع 
استدالال مبا وصفت من األمر الذي ال أعلم فيه خمالفا وأن أنظر فأي حال جعلت فيها الاائم مفطرا 

عليه الكفارة فأقول ذلك يف احملتقن واملستعط واملزدرد احلاى واملفطر قبل  جيب عليه القضاء جعلت



ويلزمك يف اآلكل  .تغيب الشمس واملتسحر بعد الفجر وهو يرى أن الفجر مل يطلع واملستقيء وغريه
الناسي أن يكون عليه كفارة ألنك جتعل ذلك فطرا له وأنت تترك احلديث نفسه مث تدعي فيه القياس مث 

  .وم من القياس على شيء تعرفهال تق

  .نعم واملاء يزيده شعثا :هل يغسل احملرم رأسه من غري جنابة فقال :سألت الشافعي :قال 

كيف ذكر  :قلت .احلجة فيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم غسل رأسه مث غسله عمر :وقال 
غسل رأسه وهو حمرم إال من أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ال ي :مالك عن ابن عمر قال

  .وحنن ومالك ال نرى بأسا أن يغسل احملرم رأسه يف غري احتالم :قال .االحتالم

قال الشافعي وإذا  .فهكذا نقول :ويروى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه اغتسل وهو حمرم قلت 
أن تتركوا عليه لكل ما ترك قول ابن عمر ملا روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وعمر فهكذا ينبغي 

وإذا وجد يف الرواية عن ابن عمر ما خيالف ما يروى عن  .روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم خالف
النيب صلى اهلل عليه وسلم وعمر فينبغي يف مرة أخرى أن ال تنكروا ن يذهب على ابن عمر للنيب صلى 

إن  -لمها ما خالفها وال رغب عنها اهلل عليه وسلم سنة وقد يذهب عليه وعلى غريه السنن ولو ع
أخربنا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فال تغفل يف العلم وختتلف أقاويلك فيه بال حجة -شاء اهلل 

فإنه خيالف ابن عمر  :فقلت للشافعي .مالك عن نافع أن ابن عمر كان يكره لبس املنطقة للمحرم
ستجاز خالف ابن عمر ومل يرو خالفه إال عن إن من ا :فقال الشافعي .وبقول بقول ابن املسيب

قال الشافعي  .ابن املسيب حقيق أن ال خيالف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لقول ابن عمر
ما استيسر من اهلدي  بعري أو   :أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول :رمحه اهلل
وإذا جاز  .من اهلدي  شاة ويرويه عن ابن عباسقال الشافعي وحنن وأنت نقول  ما استيسر  .بقرة

قال الشافعي  .لنا أن نترك على ابن عمر البن عباس كان الترك عليه للنيب صلى اهلل عليه وسلم واجبا
 أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد احلج مل يأخذ من 
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ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن  :قال مالك .حىت حيج رأسه وال من حليته شيئا  
قال الشافعي وأخربنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق يف حج أو عمرة أخذ من حليته  .حيج

قال  .ليس على أحد األخذ من حليته وشاربه إمنا النسك يف الرأس :فإنا نقول :قلت .وشاربه
قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع  .بغري رواية عن غريه عندكم علمتها الشافعي وهذا مما تركتم عليه

  .أن ابن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قار الاالة بذي احلليفة

  .قال الشافعي فهذا مما تركتم على ابن عمر .يقار الاالة إذا جاوز البيوت :فإنا نقول :قلت 

بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك ومها غاديان من مىن إىل قال الشافعي أخربنا مالك عن حممد بن أيب  
كان يهل املهل منا فال ينكر عليه  :كيف كنتم تانعون يف هذا اليوم مع رسول اهلل قال :عرفة

قال الشافعي أخربنا مالك عن ابن شهاب أن ابن عمر قال كل  .ويكرب املكرب منا فال ينكر عليه
يليب حىت تؤول  :فإنا نقول :قلت للشافعي .حنن فنكرب قد رأيت الناس يفعلونه وأما .ذلك

قال الشافعي فهذا  .الشمس ويليب وهو غاد من مىن إىل عرفة وال يكرب إذا زالت الشمس من يوم عرفة
خالف ما روى صاحبكم عن ابن عمر من اختيار التكبري وكراهتكم التكبري مع خالف ابن عمر 

صلى اهلل عليه وسلم فال ينكر عليه فقد كانوا خيتلفون يف  خالف ما زعمتم أنه كان يانع مع النيب
النسك وبعده فكيف ادعيت اإلمجاع يف كل أمر وأنت نروي االختالف يف النسك زمان النيب وبعد 

النيب صلى اهلل عليه وسلم فلم يعب الايام على املفطرون وال املفطرون على الاائمني وقد اختلف بعض 
 :فما تقول أنت فيه فقال :قلت للشافعي .يه وسلم بعده يف غري شيءأصحاب النيب صلى اهلل عل

إن هذا خري وأمر يتقرب به إىل اهلل جل وعز األمر فيه واالختالف واسع وليس اإلمجاع كما  :أقول
وإذا كان هبا اختالف اختلف البلدان فأما حيث تدعون  .ادعيتم إذا كان باملدينة إمجاع فهو بالبلدان

حسنة أستحسنها  :وسألت الشافعي عن العمرة يف أشهر احلج ففال :قال .مبوجوداإلمجاع فليس 
 :فمن متتع بالعمرة إىل احلج  ولقول رسول اهلل  :لقول اهلل عز وجل .وهي أحب منها بعد احلج

من مل يكن معه هدي أن   :دخلت العمرة يف احلج  وألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر أصحابه 
واهلل  :قال الشافعي أخربنا مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أنه قال .رة  جيعل إحرامه عم

 :فقلت للشافعي .ألن أعتمر قبل أن أحج وأهدي أحب إيل من أن أعتمر بعد احلج يف ذي احلجة

 قال الشافعي فقد كرهتم ما رويتم عن ابن عمر أنه أحبه  .فإنا نكره العمرة قبل احلج
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خرجنا مع رسول اهلل فمنا من أهل بعمرة ومنا من مجع احلج  :ا وما رويتم عن عائشة أهنا قالتمنه  

والعمرة ومنا من أهل حبج فلم كرهتم ما روي أنه فعل مع النيب صلى اهلل عليه وسلم وما ابن عمر 
  .واهلل املستعان .استحسنه وما أذن اهلل فيه من التمتع إن هذا لسوء االختيار

  
 اإلهالل من دون امليقات باب  

وما احلجة فيه  :قلت له .حسن :فقال :سألت الشافعي عن اإلهالل من دون امليقات :قال 
وإذا كان ابن عمر روى عن النيب صلى  .أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء :قال

النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه ملا  اهلل عليه وسلم أنه وقت املواقيت وأهل من إيلياء وإمنا روى عطاء عن
يستمتع الرجل من أهله وثيابه حىت يأيت ميقاته فدل هذا على أنه مل حيظر أن حيرم  :وقت املواقيت قال

  .ولكنه أمر أن ال جياوزه حاج وال معتمر إال بإحرام .من ورائه

 : عليه وسلم قالقال الشافعي أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن النيب صلى اهلل 

قال الشافعي وكيف كرهتم ما اختار ابن  .فإنا نكره أن يهل أحد من وراء امليقات :قلت للشافعي
أن  :عمر لنفسه وقاله معه علي بن أيب طالب وعمر بن اخلطاب يف رجل من أهل العراق إمتام العمرة

ن خالف ما رويت وروى حترم من دويرة أهلك ما أعلمه يؤخذ على أحد أكثر مما يؤخذ عليكم م
  .غريك عن السلف

  
 ID ' '    القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو

 حذفته قال 
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 



  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (ويقولون سبعة وثامنهم كلبهممخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب   
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :يت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأ  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 ن ستة ألن إمنا حذفت اهلاء م :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
 :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
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  الغدو من مين إىل عرفة باب يف 



ليس فيه ضيق والذي أختار أن يغدو  :قال سألت الشافعي عن الغدو من مىن إىل عرفة يوم عرفة فقال 
قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغدو من مىن إىل عرفة  .إذا طلعت الشمس

يغدو من مىن إذا صلى الابح  :فإنا نكره هذا ونقول :فقلت للشافعي :إذا طلعت الشمس قال
قال الشافعي فكيف مل تتبعوا ابن عمر وقد حج مع النيب صلى اهلل عليه وسلم  .قبل أن تطلع الشمس

وقد روي عن النيب صلى اهلل عليه  .وخلفائه وكان احلج خاصة مما ينسب ابن عمر عندهم إىل العلم به
السنة أن يغدو  :قال حممد بن عليو .وسلم من وجه آخر أنه غدا من مىن حني طلعت الشمس
 اإلمام من مىن إذا طلعت الشمس فعمن رويتم كراهية هذا 

 باب قطع التلبية  

أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقطع التلبية يف احلج ذا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
 :يف الفتنة فأهل مث نظر فقال قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع أن ابن عمر حج .انتهى إىل احلرم

فقلت  .وحنن ال نرى هبذا بأسا .ما أمرمها إال واحد أشهدكم أين قد أوجبت احلج مع العمرة
فكيف كرهتم غري مكروه  :فقال الشافعي .فإنا نكره أن يقرن احلج مع العمرة :للشافعي

  .وخالفتم من ال ينبغي لكم خالفه وما نراكم تبالون من خالفتم إذا شئتم
  

 ID ' '    صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن
 العرب وال 

  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب   
  
 ف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن الكسائي وأما التاريح بالوجهني عن العرب فميال  
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تاريح بنقله نعم  
  



  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  
 أنه ملا ثبت  :الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيههاومعاضدة   
  
 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
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 باب النكاح  

قال الشافعي أخربنا مالك أنه بلغه أن ابن عباس وابن عمر سئال عن رجل كانت حتته امرأة حرة فأراد  
قال الشافعي أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن ابن  .فكرها أن جيمع بينهما :أن ينكح عليها أمة

قال الشافعي وهذا مما  .رة فإن أطاعت فلها الثلثانال تنكح األمة على احل :املسيب أنه كان يقول
فإنا نكره أن ينكح أحد أمة وهو جيد  :تركتم بغري رواية عن غريه عندكم علمتها فقلت للشافعي

قال الشافعي فقد خالفتم ما رويتم عن ابن عباس وابن عمر ألهنما مل يكرها يف روايتكم  .طوال حلرة
وهل  .هنما كرها ما كرهتم وهكذا خالفتم ما رويتم عن ابن املسيبإال اجلمع بني احلرة واألمة ال أ

ما  :رويتم يف قولكم شيئا عن حد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خبالفه فقلت
 فكيف استجزمت خالف من شئتم  :فقال .علمت

 باب التمليك  



لرجل امرأته فالقضاء ما قضت إذا ملك ا :قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول 
مل أرد إال تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك هبا ما  :إال أن يناكرها الرجل فيقول هلا

قال الشافعي أخربنا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن  .كانت يف عدهتا
فقال له  .أىب عتيق وعيناه تدمعان زيد أنه أخربه أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه حممد بن

ما محلك على ذلك فقال  :ملكت امرأيت أمرها ففارقتين فقال له زيد :قال .ما شأنك :زيد
قال الشافعي أخربنا  .ارجتعها إن شئت وإمنا هي واحدة وأنت أملك هبا :القدر فقال له زيد :له

جال من ثقيف ملك امرأته أمرها مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه القاسم بن حممد أن ر
أنت  :بفيك احلجر فقالت :أنت الطالق فقال :مث قالت .أنت الطالق فسكت :فقالت

فاختاما إىل مروان بن احلكم فاستحلفه ما ملكها إال واحدة وردها  .بفيك احلجر :الطالق فقال
قلت  .يف ذلكفكان القاسم يعجبه هذا القضاء وبراه أحسن ما مسع  :قال عبد الرمحن .إليه

ويف اليت جيعل أمرها بيدها أو  .إذا اختارت نفسها هي ثالث :إنا نقول يف امليرية :للشافعي
قال الشافعي هذا خالف ما رويتم عن  .متلك أمرها أميا متلك القضاء ما قضت إال أن يناكرها زوجها

فأجعلك اخترت  وغريمها .زيد بن ثابت وخالف ما روى غريكم عن علي بن أيب طالب وابن مسعود
أن اختاري  :قول ابن عمر على قول من خالفه يف اململكة فإىل قول من ذهبت يف امليرية وعمن تقول

 وأمرك بيدك 
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سواء وأنت ال نعلمك رويت يف امليرية عن واحد من أصحاب رسول اهلل قال الشافعي قوال يوافق   

 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكيف ادعيت اإلمجاع قولك فإن رويت يف هذا اختالفا عن أصحاب

  .وإذا حكيت فأكثر ما حتكي االختالف
  
 باب املتعة  



لكل مطلقة متعة إال اليت تطلق وقد  :قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول 
عن القاسم بن حممد  قال الشافعي أخربنا مالك .فرض هلا الاداق ومل متس فحسبها ما فرض هلا

فقلت  .لكل مطلقة متعة :قال الشافعي أخربنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول .مثله
قال الشافعي فبقول ابن عمر قلتم  .فإنا نقول خالف قول ابن شهاب لقول ابن عمر :للشافعي

تعة لكل مطلقة م :زعمتم أن ابن عمر قال :وأين قال :فقلت للشافعي :قال .وأنتم ختالفونه
وقوله فيمن سواها من  .وهذا يوافق القرآن فيه .إال اليت فرض هلا ومل متس فحسبها ناف الاداق

ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل   :أن هلا متعة يوافق القرآن لقول اهلل جل ثناؤه :املطلقات
باملعروف  وللمطلقات متاع   :وقال اهلل جل ذكره .متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة ومتعوهن  

فإمنا ذهبنا إىل أن هذا إمنا هو ملن ابتدأ الزوج طالقه فيها أرأيت امليتلعة واململكة فإن هاتني  :قلت
أليس الزوج ملكها ذلك وملكه اليت حلف أن ال خترج فيرجت وملكه  :قال .طلقتا أنفسهما

سهن وكلهن طلقها غري رجال يطلق امرأته مث فرقت بينهن وبني املطلقات يف املتعة مث فرقت بني أنف
ألن اهلل إمنا ذكر املطلقات واملطلقات  :الزوج إال أن ابتداء الطالق الذي به كان من الزوج فإن قلت

املرأة يطلقها زوجها فإن اختلعت عندك فليس الزوج هو املطلق ألنه أدخل قبل الطالق شيئا لزمك أن 
فإن  .يتربان بأنفسهن ثالثة قروء  واملطلقات   :ختالف معىن القرآن ألن اهلل عز وجل يقول

زعمت أن اململكة وامليتلعة ومن مسينا من النساء  يتربان بأنفسهن ثالثة قروء  مطلقات ألن الطالق 
 .جاء من الزوج إذا قبل اخللع وجعل إليهن الطالق وإىل غريهن فطلقهن فهو املطلق وعليه حيرمن

  .تعة يف كتاب اهلل مث قول ابن عمر واهلل أعلمفكذلك امليتلعات ومن مسينا منهن مطلقات هلن امل
  

 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك. 

 صمت  :أو
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الاوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتار  فيدل عليه بامسها سواء أريدت  
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 باب اخللية والربية  

قال الشافعي  .يف اخللية والربية ثالثا ثالثا :قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال 
 .أنت طالق ثالثا :قام قوله المرأتهأن اخللية والربية تقوم م :مذهب ابن عمر فيه ومن ذهب مذهبه

أنت طالق ثالثا وقعت عليه عندنا  :ومن قال ملدخول هبا وغري مدخول هبا .وال ينويه شيئا من ذلك
قد خالفتم ابن عمر يف بعض هذا القول ووافقتموه يف  :قال الشافعي .وعند عامة املفتني وعندكم

فال يدين يف اليت مل يدخل هبا ثالثا أراد أو واحدة فال اخللية والربية ثالث يف املدخول هبا  :بعض فقلتم
 .ال ألتفت أن يدين املطلق وأستعمل عليها األغلب :أنتم قلتم كما قال ابن عمر ومن قال قوله فيقول

وال أنتم ذهبتم إذ كان الكالم منه حيتمل معنيني إىل أن جيعل القول قوله مع ميينه ولكنكم خالفتم هذا 
 :وما للناس فيها قول إال قد خرجتم منه إمنا قال الناس قولني .فقتموه معا يف معىنمعا يف معىن ووا

 :أحدمها أن قال بعضهم قول ابن عمر أولئك استعملوا األغلب فجعلوا اخللية والربية والبتة ثالثا كقوله

واحدة  فإن أراد ثالثا فثالث وإن أراد .وآخرون قالوا بقول عمر يف البتة يدين .أنت طالق ثالثا
وآخرون ذهبوا إىل أن الكلمة احتملت معنيني فجعلوا عليه األقل فجعلوا اخللية والربية  .فواحدة

  .واحدة إذا أراد هبا الطالق

وزدمت قوال ثالثا هو داخل يف أحد  .وقولكم خارج من هذا خمالف ملا رويتم ومجيع اآلثار يف بعضه 
مث  .يتم عن ابن عمر القضاء ما قضت إال أن يناكرهاالقولني وهو أن ميلك الرجل امرأته أمرها فرو

فهكذا وإن كانت غري مدخول هبا نويتموه  -وهي مدخول هبا  -زعمتم أنه إن ملك امرأته أمرها 
والبتة ليست مذهبكم إمنا البتة مذهب من ال يوقع عليها الطالق إذا احتمل الكالم الطالق وغريه إال 

  .يب صلى اهلل عليه وسلم مث عمر وغريمهابإرادة الطالق كما روينا عن الن
  

 ID ' '   على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.  



  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فايح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 غلب والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما ت  
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فايحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 إن صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عافور ف :أفاح هذا إن ثبت  
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 باب يف بيع احليوان  

ال ربا يف احليوان يدا بيد ونسيئة وال يعدو الربا يف  :سألت الشافعي عن بيع احليوان فقال :قال 
فيه حديث عن النيب  :وما احلجة فيه فقال :فقلت .زيادة الذهب والورق واملأكول واملشروب
 .وغريه من رواية أهل البارة ومن حديث مالك أحاديث صلى اهلل عليه وسلم ثابت وعن ابن عباس

 .قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه بالربذة

قال الشافعي أخربنا مالك عن صاحل بن كيسان عن احلسن بن حممد بن علي أن عليا باع مجال له يقال 
قال الشافعي أخربنا مالك عن ابن شهاب عن ابن املسيب كان  .إىل أجلعايفري بعشرين بعريا  :له

قال  .املضامني واملالقيح وحبل احلبلة :ال ربا يف احليوان وإمنا هنى من احليوان عن ثالث :يقول
 .ال بأس به :الشافعي أخربنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع احليوان اثنني بواحد إىل أجل قال

  .ذا كله نقولقال الشافعي وهب



ومثل هذا يكون عندكم العمل ألنكم رويتم عن رجلني من أصحاب النيب صلى  .وخالفتم هذا كله 
ال جيوز البعري بالبعريين إال أن  :اهلل عليه وسلم ورجلني من التابعني أحدمها أسن من اآلخر وقلتم

مر فذلك ال يالح إال كيال فإن أردمت هبا قياسا على التمر بالت .ختتلف رحلتهما وجنابتهما فيجوز
ولو كان أحد التمرين خريا من اآلخر وال يالح شيء من الطعام بشيء من الطعام نسيئة  .بكيل

وأنتم جتيزون بعض احليوان ببعض نسيئة فلم تتبعوا فيه من رويتم عنه إجازته ممن مسيت ومل جتعلوه قياسا 
آلثار والقياس واملعقول لعمري إن حرم البعري وقلتم فيه قوال متناقضا خارجا من السنة وا .على غريه

ولو  .بالبعريين مثله يف الرحلة والنجابة ما يعدو أن حيرم خربا واخلرب يدل على إحالله وقد خالفتموه
حرمتموه قياسا على ما الزيادة يف بعضه على بعض الربا لقد خالفتم القياس وأجزمت البعري بالبعريين مثله 

وما علمت أحدا من  .وز التمر بالتمر وزيادة دراهم وال شيء من األشياءوزيادة دراهم وليس جي
أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال قولكم وإن عامة املفتني مبكة واألماار لعلى خالف 
قولكم وإن قولكم خلارج من اآلثار خيالفها كلها ما رويتم منها وروى غريكم خارج من القياس 

حد قول يستدرك فيه ما وصفت مث ال يستدرك يف قليل من قوله بل يف كثري واهلل واملعقول فكيف جاز أل
خرجت مع جدة يل  :قال الشافعي أخربنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن أذينة قال .املستعان

 عليها مشي إىل بيت اهلل حىت إذا كانت ببعض الطريق عجزت فسألت عبد اهلل بن 
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قال  .وعليها اهلدي :مرها فلتركب مث لتمش من حيث عجزت قال مالك :عبد اهللعمر فقال   

كان علي مشي فأصابتين خاصرة فركبت حىت أتيت  :الشافعي أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد أنه قال
فأمروين أن  .عليك هدي فلما قدمت املدينة سألت :مكة فسألت عطاء بن أيب رباح وغريه فقالوا

قال الشافعي فرويتم عن ابن عمر أنه أمرها أن  .جزت فمشيت مرة أخرىمن حيث ع .أمشي
متشي ورويتم ذلك عمن سأل باملدينة ومل ترووا عنهم أهنم أمروها هبدي فيالفتم يف أمرها هبدي وهذا 

ورويتم أن عطاء وغريه أمروه هبدي ومل يأمروه مبشي فيالف يف رواية نفسه  .عندكم إمجاع باملدينة



مر واملدنيني وال أدري أين العمل الذي تدعون من قولكم وال أين اإلمجاع منه هذا عطاء وابن ع
وما جيوز من هذا إال واحد من  .خالفهما فيما رويتم وخالف رواية غريكم عن ابن عمر وغريه

إما قول ابن عمر ميشي ما ركب حىت يكون باملشي كله وإما أن ال يكون عليه عودة ألنه قد  :قولني
أو عمرة وعليه هدي مكان ركوبه وإما أن ميشي ويهدي فقد كلفه األمرين معا وإمنا ينبغي أن جاء حبج 

  .واهلل أعلم .يكون عليه أحدمها

من حلف على ميني فوكدها فعليه عتق رقبة    :قال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال 
 .واء وجيزيه فيه إطعام عشرة مساكنيالتوكيد وغريه س :قال الشافعي فيالفتم ابن عمر فقلتم .

نراكم تستوحشون من خالف ابن عمر حبال وما نعرف لكم مذهبا غري أنا رأيناكم إذا وافقتم قول ابن 
وأحدث  .هم أشد تقدما يف العلم :قلتم .عمر أو غريه من الاحابة أو من بعدهم من التابعني

أن ال نقول إال مبا يعملون وأئمتنا املقتدى هبم برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه عهدا فأحرى 
فكيف ختالفوهنم وعظمتم خالفهم غاية التعظيم ولعل من خالفهم ممن عبتم عليه خالف من وافقتكم منه 
أن يكون خالفه ألن من رواه عن مثلهم مل تعرفوه لضيق علمكم مث ختالفوهنم لغري قول أحد من الناس 

وما صنعتم من هذا  .ون ما شئتم لغري حجة فيما أخذمت وال ما تركتممثلهم وال يسمع روايتكم وتترك
غري جائز لغريكم عندكم وكذلك هو غري جائز لكم عند أحد من املسلمني ألنه إذا مل جيز ملن خيالف 
بعض األثر فيحسن االحتجاج والقياس كان أن يكون لكم إذا كنتم ال حتسنون عند الناس حجة وال 

إن زكاة الفطر وصدقة الطعام ومجيع الكفارات مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم إال  :تلتم .قياسا أبعد
 قال الشافعي وما علمته قال هذا القول قبلكم أحد من الناس وما  .كفارة الظهار فإهنا مبد هشام
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فكيف رأيتم أن أدري إىل أي شيء ذهبتم إىل عظم ذنب املتظاهر فالقاتل أعظم من املتظاهر ذنبا   

كفارة القاتل مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم وكفارة املتظاهر مبد هشام ومن شرع لكم مد هشام وقد 
أنزل اهلل الكفارات على رسوله قبل أن يولد أبو هشام فكيف ترى املسلمني كفروا يف زمان النيب صلى 



رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اهلل عليه وسلم قبل أن يكون مد هشام فإن زعمت أهنم كفروا مبد 
وأخذوا به الادقات وأخرجوا به الزكاة ألن اهلل عز وجل أنزل الكفارات فقد أبان رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم كم قدر كيلها كما أبان ذلك يف زكاة الفطر ويف الادقات فكيف أخذمت مد هشام وهو 

كفر به السلف إىل أن كان هلشام مد وإن زعمت غري ما أبان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للناس و
أن ذلك غري معروف فمن عرفهم أن الكفارة مبد هشام ومن زعم أن الكفارات خمتلفة أرأيت لو قال 

كل كفارة مبد هشام إال كفارة الظهار فإمنا مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم هل احلجة عليه إال أن  :قائل
فهل خالفك يف أن  :أو سنة أو إمجاع أو خرب الزم فقلت للشافعيال يفرق بينهما إال كتاب  :نقول

 .معاذ اهلل أن يكون زعمنا أن مسلما قط غريكم :الكفارات مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم أحد فقال

فما شيء يقوله بعض  :إن شيئا من الكفارات مبد غري النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :قال
الكفارات مبد النيب  :قالوا :وما هو قلت :وإن خالفناه قالقول متوجه  :قلت .املشرقيني

صلى اهلل عليه وسلم يطعم املسكني مدين مدين قياسا على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر كعب بن 
 :عجرة أن يطعم يف فدية األذى كل مسكني مدين مدين ومل تبلغ جهالتهم وال جهالة أحد أن يقول

فلعل مد هشام مدان مبد النيب صلى  :فقلت للشافعي .لى اهلل عليه وسلمإن كفارة بغري مد النيب ص
أفتعرف لقولنا  :فقلت للشافعي .ال هو مد وثلث أو مد وناف :اهلل عليه وسلم فقال للشافعي

ال وجه لكم يعذر أحد من العاملني بأن يقول مثله وال يفرق مسلم غريكم بني مكيلة  :وجها فقال
وقال بعض  .هي مد مد مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم لكل مسكني :الكفارات إال أنا نقول

  .مدان مدان فأما أن يفرق أحد بني مكيلة شيء من الكفارات فال :املشرقيني
  

 ID ' '   ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه.  
  
 املعدود أو  مع سقوط (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيينا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفايح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
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 باب زكاة الفطر  

أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إىل الذي  :قال الشافعي رمحه اهلل 
  .قال الشافعي هذا حسن واستحسنه ملن فعله .ثالثةجتمع عنده قبل الفطر بيومني أو 

 .وبقول ابن عمر وغريه .واحلجة بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم تسلف صدقة العباس قبل أن حتل 

فإنا نكره ألحد أن يؤدي زكاة الفطر إال مع الغدو يوم الفطر وذلك حني حيل بعد  :فقلت للشافعي
وما روى غريكم عن النيب صلى اهلل عليه  .مر يف روايتكمقال الشافعي قد خالفتم ابن ع .الفجر

وسلم أنه تسلف صدقة عباس بن عبد املطلب قبل حملها لغري قول واحد علمتكم رويتموه عنه من 
فلست أدري ألي معىن حتملون ما محلتم من  .أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وال التابعني

أنكم قد عرفتموه فيالفتموه بعد املعرفة فقد وقعتم بالذي  إن كنتم محلتموه لتعلموا الناس .احلديث
وإن كنتم محلتموه لتأخذوا به فقد أخطأمت ما تركتم منه وما  .أردمت وأظهرمت للناس خالف السلف
وإن كانت احلجة عندكم ليست يف احلديث فلم تكلفتم روايته  .تركتم منه كثري يف قليل ما رويتم
ما خترجون من قلة النافة واخلطأ فيما صح إذ تركتم مثله  .ى من خالفهواحتججتم مبا وافقتم منه عل

  .وأخذمت مبثله وال جيوز أن يكون شيء مرة حجة ومرة غري حجة
  

 ID ' '   مع سقوط  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف
 األيام وهو غريب 

  
 يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  انتهى ما قاله وذكر ذلك .غري صحيح وال فايح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  



 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  
 يتربان بأنفسهن أربعة ) :أن سقوط التاء من قوله تعاىلوذكر الواحدي وغريه من املفسرين   
  
  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 ذكرت املعدود أو حذفته قال  القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث  
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم  
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 باب يف قطع العبد  

أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عبدا له سرق وهو آبق فأىب سعيد بن العا  أن  قال الشافعي 
ال يقطع السيد يد عبده إذا أىب  :فإنا نقول :يقطعه فأمر به ابن عمر فقطعت يده فقلت للشافعي

قد كان سعيد بن العا  من صاحلي والة أهل املدينة فلما مل ير  :فقال الشافعي .السلطان يقطعه
طع اآلبق أمر ابن عمر بقطعه ويف هذا دليل على أن والة أهل املدينة كانوا يقضون بآرائهم أن يق



وخيالفون فقهاءهم وأن فقهاء أهل املدينة كانوا خيتلفون فيأخذ أمراؤهم برأي بعضهم دون بعض وهذا 
ول الفقهاء أيضا العمل ألنكم كنتم تومهون أن قضاء من هو أسوأ حاال من سعيد ومثله ال يقضي إال بق

وأن فقهاءهم زعمتم ال خيتلفون وليس هو كما تومهتم يف قول فقهائهم وال قضاء أمرائهم وقد خالفتم 
رأي سعيد وهو الوايل وابن عمر وهو املفيت فأين العمل إن كان العمل فيما عمل به الوايل فسعيد مل 

ر فقد قطعه وأنتم ترون أن وإن كان العمل يف قول ابن عم .يكن يرى قطع اآلبق وأنتم ترون قطعه
وال تدرون فيما خربنا وما وجدنا لكم منه  .العمل :ليس لنا أن نقطعه وما درينا ما معىن قولكم

فتقولون على هذا العمل وعلى هذا اإلمجاع  .خمرجا إال أن تكونوا مسيتم أقاويلكم العمل واإلمجاع
ال إمجاع ألن ما جند عندكم من روايتكم تعنون أقاويلكم وأما غري هذا فال خمرج لقولكم فيه عمل و

قد فهمت ما  :قلت للشافعي .ورواية غريكم اختالف ال إمجاع الناس معكم فيه ال خيالفونكم
ذكرت أنا مل نار إىل األخذ به من احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم واآلثار عن أصحاب النيب 

عني باملدينة من رواية صاحبنا نفسه وتركنا مما روى صلى اهلل عليه وسلم وما تركنا من اآلثار عن التاب
أكثر من هذا يف رواية صاحبكم لغري  .نعم :وخالفنا فيه فهل جتد فيما روى غرينا شيئا تركناه قال

علم املاريني  :قلت .أي علم هو :قلنا علم ندخله مع علم املدنيني قال :فقلت له .قليل
فعي ومل أدخلتم علم املاريني دون علم غريهم مع علم أهل قال الشا .وعلم غري صاحبنا من املدنيني

ومن ذلك علم خالد بن أيب عمران  :أدخلت منه ما أخذوا عن أهل املدينة قال :املدينة فقلت
قال الشافعي فقد وجدتك تروي عن خالد بن أيب عمران أنه سأل سامل بن عبد اهلل  .نعم :قلت

فيما ثبت أنت عن هؤالء النفر فرأيت فيه أقاويل ختالفها  والقاسم بن حممد وسليمان بن يسار فنظرت
ووجدتك تروي عن ابن شهاب وربيعة وحيىي بن سعيد فوجدتك ختالفهم ولست أدري من تبعتم إذا 

 كنت تروي أنت وغريك عن النيب صلى 
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اهلل عليه وسلم مث عن  اهلل عليه وسلم أشياء ختالفها مث عمن رويت عنه هذا من أصحاب النيب صلى  
فقد أوسعت القرون اخلالية والباقية خالفا ووضعت نفسك مبوضع أن ال  .التابعني مث عمن بعدهم

وعند من عبت عليه عقل صحيح  .تقبل إال إذا شئت وأنت تعيب على غريك ما هو أقل من هذا
ويدخل عليك من  :قال -واهلل يغفر لنا ولك  -ومعرفة حيتج هبا عما يقول ومل نر ذلك عندك 

ال بل قد خالفت  .فإن كان علم أهل املدينة إمجاعا كله أو األكثر منه فقد خالفته :هذا خالتان
أعالم أهل املدينة من كل قرن يف بعض أقاويلهم وإن كان يف علمهم افتراق فلم ادعيت هلم اإلمجاع قال 

العلم استقام لك فيه قول وال وما حفظت لك مذهبا واحدا يف شيء من  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
حفظت أنك ادعيت احلجة يف شيء إال تركتها يف مثل الذي ادعيتها فيه وزعمت أنك تثبت السنة من 

 :واآلخر .أحدمها أن جتد األئمة من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم قالوا مبا يوافقها :وجهني

فيها قوال وجتد الناس اختلفوا فيها مث تثبت حترمي  أن ال جتد الناس اختلفوا فيها وتردها إن مل جتد لألئمة
هذا كله ال تروي فيه  .كل ذي ناب من السباع واليمني مع الشاهد والقسامة وغري ذلك مما ذكرنا

عن أحد من األئمة شيئا يوافقه بل أنت تروي يف القسامة عن عمر خالف حديثك عن النيب صلى اهلل 
وخيالفك  .لى اهلل عليه وسلم خالف حديثك الذي أخذت بهوتروي فيها عن النيب ص .عليه وسلم

فيها سعيد بن املسيب برأيه وروايته وخيالفك فيها كثري من أهل املدينة ويردها عليك أهل البلدان ردا 
وكذلك أكثر أهل البلدان ردوا عليك اليمني مع الشاهد ويدعون فيها أهنا ختالف القرآن  .عنيفا

عطاء وغريه ويرد كل ذي ناب من  :روة والزهري وغريمها ومبكةع :ويردها عليك باملدينة
عائشة وابن عباس وغريمها مث رددت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم تطيب لإلحرام ومبىن قبل  :السباع

الطواف ابن أيب وقا  وابن عباس كما تطيب النيب صلى اهلل عليه وسلم وعلى هذا أكثر املفتني بالبلدان 
رويت أن عمر كره ذلك وال جيوز لعامل أن يدع قول النيب صلى اهلل عليه وسلم لقول فتترك هذا ألن 
قد ميكن الغلط فيمن روى هذا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فهكذا ميكن  :فإن قلت .أحد سواه

الغلط فيمن روى ما رويت عن عمر فإن جعلت الروايتني ثابتتني معا فما روي عن النيب صلى اهلل عليه 
وإن أدخلت التهمة على الراويني معا فال تدع الرواية عن أحد أخذت عنه  .م أوىل أن يقال بهوسل

  :أفيجوز أن تتهم الرواية قال :قلت للشافعي .وأنت تتهمه
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ال إال أن يروى حديثان عن رجل واحد خمتلفان فذهب إىل أحدمها فأما رواية عن واحد ال معارض هلا   

فأما أن  .أن تتهم ولو جاز أن تتهم مل جيز أن حنتج حبديث املتهمني بغري معارض روايته فال جيوز
يروي رجل عن رجل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم شيئا ويروي آخر عن رجل من أصحاب النيب صلى 

  .اهلل عليه وسلم شيئا خيالفه فليس هذه معارضة

مث مل تثبت على ما وصفت من  .غري صاحبه هذه رواية عن رجل وهذه عن آخر وكل واحد منهما 
ال يكون للذي  :هو حر ولك والءه وعلينا نفقته فقلت :مذهبك حىت تركت قول عمر يف املنبوذ

الوالء ملن   :التقطه والؤه وال أحسب حجة لك يف هذا إال أن تقول قال النيب صلى اهلل عليه وسلم
القسامة املدعى عليهم فأبوا فردها على املدعني ورويت عن عمر أنه بدأ يف  .أعتق  وهذا غري معتق

يبدأ املدعون وال نغرم املدعى  :فيالفته أنت فقلت .فأبوا األميان فأغرم املدعى عليهم ناف الدية
 .عليهم إذا مل حيلف من أنه بدأ املدعني ومل جيعل على املدعى عليهم غرامة حني مل يقبل املدعون أمياهنم

ال يبلغين أن أحدا فعل ذلك إال قتلته فيالفته  : املؤمن يؤمن العلج مث يقتلهورويت عن عمر أنه قال يف
ال يقتل مؤمن بكافر مع ما وصفنا مما تركت على عمر والرجل من الاحابة مث تتيلص إىل  :وقلت

وال جيوز إذا كانت السنة حجة على قول من تركها أن ال يوافقها إال أن  .أن تترك عليه لرأي نفسك
يف الضرس مجل وعن  :ورويت عن عمر .لك أبدا وال جيوز هذا القول امليتلط املتناقضتكون كذ
يف الضرس مجالن مث تركت عليهما معا قوهلما وال أعلم لك حجة يف هذا أقوى من أن  :ابن املسيب

مث صرت إىل أن  .يف السن مخس  وأن الضرس قد يسمى سنا  :النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
علي بن أيب طالب وابن  : صلى اهلل عليه وسلم أمر امرأة أن حتج عن أبيها وهذا قولرويت أن النيب

عباس وابن املسيب وربيعة وكل من عرفت قوله من كل أهل بلد غري أصحابك ال أعلمهم خيتلفون فيه 
 :ال يالي أحد عن أحد وال ياوم أحد عن أحد فقلت :فتركته لقياس زعمت على قول ابن عمر

ورويت عن ابن عمر أنه مسع اإلقامة فأسرع املشي  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .هماواحلج يشبه
ال   :إىل املسجد فتركته عليه ال أعلم لك حجة يف تركه عليه إال أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال



ملاء ورويت عن ابن عمر أنه كان ينضح يف عينيه ا .تأتوها تسعون وائتوها متشون وعليكم السكينة  
ورويت عن ابن عمر أنه كان يرفع  .إذا اغتسل من اجلنابة وخالفته ومل ترو عن أحد من الناس خالفه

 يديه إذا رفع رأسه من املركوع ورويت عن النيب 
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صلى اهلل عليه وسلم مثله مث خالفته وهو يوافق سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لغري قول أحد من   
ورويت عن ابن عمر أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه حىت  .س رويته عنهالنا

خيرجهما يف شدة الربد وتروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه أمر أن يسجد على سبع فيها الكفان 
لنيب فإذا كنت ختالف ما رويت عن ا .فيالفت ابن عمر فيما يوافق فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم

صلى اهلل عليه وسلم يف الطيب للمحرم لقول عمر وما رويت عن عمر يف تقريد البعري وهو حمرم لقول 
وما رويت عن ابن عمر فيما وصفنا وغريه لقول نفسك فال أمسع العلم إذا إال علمك وال  .ابن عمر

ت عن وروي .أعلمك تدري ألي شيء حتمل احلديث إذا كنت تأخذ منه ما شئت وتترك ما شئت
إمنا ذهبنا إىل أن نثبت ما  :فقلت للشافعي .النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل تعتمدوا على أمر تعرفونه

هذه طريق الذين أبطلوا األحاديث كلها  :فقال الشافعي .اجتمع عليه أهل املدينة دون البلدان كلها
هم خيتلفون على  .ع بلدنأخذ باإلمجاع إال أهنم ادعوا إمجاع الناس وادعيتم أنتم إمجا :وقالوا

ومل  :لسانكم والذي يدخل عليهم يدخل عليك معهم للامت كان أوىل بكم من هذا القول قلت
 .ألنه كالم ترسلونه ال مبعرفة فإذا سئلتم عنه مل تقفوا منه على شيء ينبغي ألحد أن يقبله :قال

ديث وثبت هلم ما اجتمعوا عليه وإن أرأيتم إذا سئلتم من الذين اجتمعوا باملدينة أهم الذين ثبت هلم احل
يدخل عليكم  :نعم قلت :مل يكن فيه حديث من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإن قلتم

أحدمها أنه لو كان هلم إمجاع مل تكونوا وصلتم إىل اخلرب عنهم إال من جهة خرب  :يف هذا أمران
ثبت خرب االنفراد فما ثبت عن النيب صلى اهلل عليه االنفراد الذي رددمت مثله يف اخلرب عن رسول اهلل فإن 

أنكم ال حتفظون يف قول واحد غريكم شيئا متفقا فكيف  :واآلخر .وسلم أحق أن يؤخذ به



أمجع أصحاب رسول اهلل صلى  :تسمون إمجاعا ال جتدون فيه عن غريكم قوال واحدا وكيف تقولون
أن  :إنا ذهبنا إىل أن إمجاعهم :العلم فإن قلتم اهلل عليه وسلم وهم خمتلفون على لسانكم وعند أهل

فقال  .حيكم أحد األئمه أبو بكر أو عمر أو عثمان رضي اهلل عنهم باملدينة حبي أو يقول القول
إنه قد احتج لكم بعض املشرقيني بأن قال ما قلتم وكان حكم احلاكم وقول القائل من  :الشافعي
  .را غري مستترال يكون باملدينة إال علما ظاه :األئمة

وهم مجعون أهنم أعلم الناس بسنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأطلب الناس ملا ذهب علمه عنهم  
 منها يسألون عنها على املنرب وعلى املواسم ويف املساجد ويف عوام الناس 
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م إذا ثبت هلم فإذا حكم أحدهم ويبتدئون فييربون مبا مل يسألوا عنه فيقبلون ممن أخربهم ما أخربه  

احلكم مل جنوز أن يكون حكم به إال وهو موافق سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وغري خمالف هلا 
فقلت  .فإن جاء حديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فيالفه من وجهة االنفراد اهتم ملا وصفت

عليه قال الشافعي أول ما حنتج به عليكم هذا املعىن الذي ذهبنا إليه بأي شيء احتججت  :للشافعي
من هذا أنكم ال تعرفون حكم احلاكم منهم وال قول القائل إال خبرب االنفراد الذي رددمت مثله إذا روي 

وما روي عمن دونه ال حيل حمل قول النيب صلى اهلل  .عن النيب صلى اهلل عليه وسلم الفرض من اهلل
نفراد عن بعض أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ورددمتوه فكيف أجزمت خرب اال .عليه وسلم أبدا

ما كان عنده يف هذا شيء  :فما رد عليك فقال :عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فقلت للشافعي
 :أنه يعلم أنه يلزم فهل عندكم يف هذا حجة فقلت -إن شاء اهلل  -أكثر من اخلروج منه وأنا أعلم 

قد أوجدتكم  :وما حجتك عليه سوى هذا فقال الشافعي :فقلت للشافعي :قال .ما حيضرين
قد حكم أحكاما بلغه  -مع فضل علمه وصحبته وطول عمره وكثرة مسألته وتقواه  -أن عمر 

بعضها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم شيء فرجع عن حكمه إىل ما بلغه عن رسول اهلل ورجع الناس عن 
فإنه قد يعزب عن الكثري الاحبة  .اهلل عليه وسلم بعض حكمه بعده إىل ما بلغهم عن النيب صلى



واكتفيت من ترديد هذا مبا  .الشيء من العلم حبفظه األقل علما وصحبة منه فال مينعه ذلك من قبوله
قال الشافعي ولو مل يكن هذا هكذا ما كان على األرض  .وصفت يف كتاب هذا وكتاب مجاع العلم
قد تركتم على عمر بن  :فكيف قال :قلت .يه منكمأحد أعلمه أترك ملا زعم أن الاواب ف

  .اخلطاب من روايتكم منها ما تركتموه وزعمتم ألن احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم جاء خيالفه

ومنها ما تركتموه لرأي أنفسكم ال خيالف عمر فيه أحد  .ومنها ما تركتموه ألن ابن عمر خالفه 
له يقوم املقام الذي قلت كنت خارجا منه فيما وصفنا وفيما فلو كان حكم احلاكم وقو .حيفظ عنه

 .ما هو لرأي أنفسكم ومثلكم :روى الثقات عن عمر أنكم لتيالفون عنه أكثر من مائة قول منها

اثنني يف القراءة يف الاالة  :وحفظت أنك تروي عن أيب بكر ستة أقاويل تركتم عليه منها مخسة
ريب العامر وعقر ذوات األرواح إال ملأكلة وحفظت أنك تركت وأخرى يف هنيه عن عقر الشجر وخت

 وما  .على عثمان أنه كان خيمر وجهه وهو حمرم من روايتكم وغري ذلك
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تركت عليهم من رواية الثقات من أهل املدينة أضعاف ما تركتم عليهم من روايتكم لغفلة ولقلة   

إىل غريهم من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم فلم ترووا عن فإن ذهبتم  .روايتكم وكثرة روايتهم
وإن ذهبتم إىل التابعني فقد خالفتم كثريا من  .أحد قط شيئا علمته إال تركتم بعض ما رويتم

وإن ذهبتم إىل تابعي التابعني فقد خالفتم أقاويلهم مما رويتم وروى غريكم ما كتبنا منه يف  .أقاويلهم
فإن أنافتم  .ل على ما رويتم وما تركنا من رواية غريكم أضعاف ما كتبناهذا الكتاب شيئا يد

بأقاويلكم فال تشكوا يف أنكم مل تذهبوا مذهبا علمناه إال فارقتموه فإن كانت حجتكم الزمة فحالكم 
 .وإن كانت غري الزمة دخل عليكم فراقها والضعف يف احلجة مبا ال يلزم .بفراقها غري حممودة

فقد مسعتك حتكي أن بعض املشرقيني قام حبجتنا فيما ذكرنا من اإلمجاع  :شافعيفقلت لل :قال
فيما حكيت الكفاية مما مل أحك وما  :فقال يل الشافعي .فأحب أن حتكي يل ما قلت وقال لك

قد ذكرت الذي قام بالعذر يف بعض ترك احلديث  :تانع مبا مل تقله أنت يف حجتك فقلت للشافعي



هو كما ذكرت وقد جاء منه على ما مل تأت  :فقال يل الشافعي .ىل البارةووصفت أنه منسوب إ
قال  .فاذكر منه ما حضرك :فقلت .عليه لنفسك ولو مل أر يف مذهبه شيئا تقوم به حجة

أرأيت الفرض علينا وعلى من قبلنا يف اتباع سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :الشافعي قلت له
إذا كان أبو بكر خليفة النيب صلى اهلل عليه وسلم والعامل بعده  :لتفق .بلى :أليس واحدا قال

فورد عليه خرب واحد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر ال مدة بينه وبني النيب صلى اهلل عليه وسلم 
قد  :فقلت .انه يقبله ويعمل به :أقول :ميكنه فيها أن يعمل باخلرب فال يترك ما تقول فيه قال

باخلرب ومل يتقدمه عمل من أحد بعد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يثبته ألنه مل يكن بينهما إمام  ثبت إذا
أرأيت إذا جاء اخلرب يف  :قال الشافعي .فيعمل باخلرب وال يدعه وهو خمالف يف هذا حال من بعده

 :تقول فيه قال آخر عمره وال يعمل به وال مبا خيالفه يف أول عمره وقد عاش أكثر من سنة يعمل فما

  .يقبله

قال الشافعي لو أجبت إىل النافة على أصل قولك يلزمك  .فقد قبل خربا مل يتقدمه عمل :فقلت 
أن ال يكون على الناس العمل مبا جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم إال بأن يعمل به من بعده أو يترك 

ن مجيع من بعده من األئمة يف مثل حاله ألنه ال العمل ألنه إذا كان لإلمام األول أن يدعه مل يعمل به كا
قال الشافعي فما  .فال أقول هذا :قال .بد أن يبتدىء العمل به اإلمام األول أو الثاين أو من بعده

 تقول يف عمر وأبو بكر إمام قبله إذا ورد عليه خرب الواحد مل يعمل به 
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 .ومل خيالفه .نعم :أيقبله ومل يعمل به أبو بكر قال :صقل .يقبله :أبو بكر ومل خيالفه قال  

 :وهكذا عمر يف آخر خالفته وأوهلا قال :قلت .نعم :أفيثبت ومل يتقدمه عمل قال :قلت

  .نعم

زعمت أن اخلرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يلزم  :قلت .نعم :وهكذا عثمان قال :قلت 
فال ميكن أن تكون للنيب صلى  :قال .عملوا به ومل يدعوهومل يتقدمه عمل قبله وقد ويل األئمة ومل ي



وقد حفظ عن النيب صلى اهلل  :قال الشافعي فقلت له .اهلل عليه وسلم سنة إال عمل هبا األئمة بعده
سنن كثرية ولكن من أين  .نعم :فقال .عليه وسلم أشياء ال حيفظ عن أحد من خلفائه فيها شيء

غىن فيها باخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عمن بعده است :ترى ذلك قال الشافعي فقلت
 :قال .وذلك أن باخللق احلاجة إىل اخلرب عنه وأن عليهم اتباعه ولعل منها ما مل يرد على من بعده

قول النيب صلى  :قلت .فمثل يل ما علمت أنه ورد على من بعده من خلفائه فلم حيك عنه فيه شيء
يما دون مخسة أوسق صدقة  ال أشك أن قد ورد على مجيع خلفائه ألهنم ليس ف  :اهلل عليه وسلم

صدقت هذا  :قال .كانوا القائمني  بأخذ العشر من الناس ومل حيفظ عن واحد منهم فيها شيء
إذا كان يرد علينا اخلرب  :فقلت .وله أمثال كثرية قد كتبناها يف غري هذا املوضع :قلت .بني

اخلرب عنه خيالفه فناري إىل اخلرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ألن لكل غاية عن بعض خلفائه ويرد علينا 
أتعلم أن السنة ما كانت موجودة  .وغاية العلم كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم

وقد مسعتك ذكرت ما ال أجهل من أنه قد يرد عن غري واحد من  .نعم :مستغىن هبا عن غريها قال
لنيب صلى اهلل عليه وسلم القول يقوله توجد السنة خبالفه فإن وجدها رجع إليها وإن وجدها أصحاب ا

فهذا يدل على ما ذكرت من استغناء السنة عما سواها وباملدينة من أصحاب  .من بعده صار إليها
دا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حنو من ثالثني ألف رجل إن مل يزيدوا لعلك ال تروي عنهم قوال واح

نعم إمنا تروي القول عن الواحد واالثنني والثالثة واألربعة متفرقني فيه أو جمتمعني واألكثر  .ستة
 :قال .ضع لقولك إذا كان األكثر مثاال :قلت له :التفرق فأين اإلمجاع قال الشافعي رمحه اهلل

عليه وقال ثالثة قوال كأن مخسة نفر من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم قالوا قوال متفقني  .نعم
وإن وجد أجيوز أن تعده إمجاعا وقد  .هذا قلما يوجد :فقلت .خمالفا لقوهلم فاألكثر أوىل أن يتبع

فإذا كان أصحاب النيب صلى  :قلت .على معىن أن األكثر جمتمعون .نعم :تفرقوا موافقة قال
 اهلل عليه وسلم من العدد على ما وصفت فهل فيمن مل ترووا عنه من 
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أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم داللة موافقة األكثر فيكونون أكثر بعددهم ومن وافقهم أو موافقة   
الثالثة األقلني فيكون األقلون األكثرين مبن وافقهم ال تدري لعلهم متفرقون وال تدري أين األقل 

ما أدري كيف قوهلم لو  :العلم قالوأصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم كلهم ممن له أن يقول يف 
والادق فيه أبدا أن ال يقول أحد شيئا مل يقله أحد أنه قاله ولو  :تلت .وإن هلم أن يقولوا .قالوا
وال ليس الادق أن تقول وافقوا وال  :قال .بل خالفوه :وافقوا بعضهم قال غريك :قلت

اح ملن ادعاه يف شيء من فترى ادعاء اإلمجاع ي :قلت .هذا الادق :خالفوا بالامت قلت
وكيف تقول  :وقال .فهكذا التابعون بعدهم وتابعو التابعني :خا  العلم قال الشافعي وقلت له

ما علمت باملدينة وال بأفق من آفاق الدنيا أحدا من أهل العلم ادعى طريق اإلمجاع إال  :أنت قلت
ولقد ادعاه  .اإلمجاع بكل بلد بالفرض وخا  من العلم إال حدثنا ذلك الذي فيه إمجاع يوجد فيه

 .فأنكر عليه مجيع من مسع قوله من أهل العلم دعواه اإلمجاع حيث ادعاه .بعض أصحاب املشرقيني

أو من قال ذلك منهم لو أن شيئا روي عن نفر من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم مث عن  :وقالوا
م ما دل على إمجاع من مل يرو عنه منهم ألنه ال نفر من التابعني فلم يرو عن مثلهم خالفهم وال موافقته
لو كان بيننا من السلف مائة رجل وأمجع  :يدري جمتمعون أم مفترقون لو قالوا ومسعت بعضهم يقول

 .منهم عشرة على قول أجيوز أن ندعي أن التسعني جمتمعون معهم وقد جندهم خيتلفون يف بعض األمر

خذنا به مل حنفظ عن غريه قوال خيالفه وال يوافقه أن ندعي موافقته ولو جاز لنا إذا قال لنا قائل شيئا أ
جاز لغرينا ممن خالفنا أن يدعي موافقته له وخمالفته لنا ولكن ال جيوز أن يدعي على أحد فيما مل يقل فيه 

ياح يف  :فكيف ياح أن تقول إمجاعا قلت :فقال يل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .شيء
وأما علم اخلاصة يف األحكام الذي  .سع جهله من الالوات والزكاة وحترمي احلرامالفرض الذي ال ي

ال يضري جهله على العوام والذي إمنا علمه عند اخلوا  من سبيل خرب اخلوا  وقليل ما يوجد من هذا 
  .ال نعلمهم اختلفوا فيه .نقول ال نعلمهم اختلفوا فيما :فنقول فيه واحدا من قولني

اختلفوا واجتهدوا فأخذنا أشبه أقاويلهم بالكتاب والسنة وإن مل يوجد عليه  :اختلفوا فيهونقول فيما  
 .داللة من واحد منهما وقلما يكون إال أن يوجد أو أحسنها عند أهل العلم يف ابتداء التارف واملعقب

ىل روي هذا القول عن نفر اختلفوا فيه فذهبنا إ :أن نقول -كما وصفت  -وياح إذا اختلفوا 
 قول ثالثة دون اثنني وأربعة دون ثالثة وال نقول هذا إمجاع فإن 
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وقد يوجد  .اإلمجاع قضاء على من مل يقل ممن ال ندري ما يقول لو قال وادعاء رواية اإلمجاع  

قد علمت أهنم اختلفوا يف  :فقال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .خمالف فيما ادعى فيه اإلمجاع
 .نعم :الرأي الذي ال متقدم فيه من كتاب وال سنة أفيوجد فيما اختلفوا فيه كتاب وسنة قلت

واملطلقات يتربان بأنفسهن ثالثة قروء  وقال عمر بن   :قال اهلل عز وجل :وأين قلت :قال
 ال حتل املرأة حىت تغتسل من احليضة الثالثة وذهبوا :اخلطاب وعلي وابن مسعود وأبو موسى األشعري

ابن املسيب وعطاء ومجاعة من التابعني واملفتني بعدهم إىل اليوم  :وقال هذا .إىل أن األقراء احليض
األقراء األطهار فإذا طعنت يف الدم من احليضة الثالثة فقد  :وقالت عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر

  .حلت وقال هذا القول بعض التابعني وبعض املفتني إىل اليوم

تعتد  :فقال علي بن أيب طالب .وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن    :ىلوقال اهلل تعا 
إذا وضعت ذا بطنها فقد  :وقال عمر بن اخلطاب .وروي عن ابن عباس مثل قوله .آخر األجلني

للذين   :ويف هذا كتاب وسنة ويف األقراء قبله كتاب وداللة من سنة وقال اهلل جل ثناؤه .حلت
  .بص أربعة أشهر  فهي تطليقة وروي عن عثمان وزيد بن ثابت خالفهيؤلون من نسائهم تر

ال يقع  :وقال علي بن أيب طالب وابن عمر ونفر من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم من األناار 
عليها طالق ويوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق ومسح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على اخلفني 

وهؤالء أهل علم بالنيب صلى  .وابن عباس وأبو هريرة .ن أيب طالب وعائشةعلي ب :فأنكر املسح
والناس خمتلفون  .ومسح عمر وسعد وابن عمر وأنس بن مالك وهؤالء أهل علم به .اهلل عليه وسلم

 :ومن أين ترى ذلك فقلت :قال .يف هذه األشياء ويف كل واحد منها كتاب أو كتاب وسنة

ل أهل اللسان بأحدمها ويقول غريهم منهم باملعىن اآلخر الذي خيالفه واآلية حتتمل اآلية املعنيني فيقو
وأما السنة فتذهب على بعضهم وكل من ثبتت عنده السنة  .حمتملة لقوهلما معا التساع لسان العرب

قال الشافعي  .ومل خيالفها ألن كثريا منها يأيت واضحا ليس فيه تأويل -إن شاء اهلل  -قال هبا 



فإن عليا وابن عباس وعمار بن ياسر وحذيفة وابن مسعود ال يرون فيه  .مس الذكر وذكرت له
 .وسعدا وابن عمر يريان فيه الوضوء .وابن املسيب وغريه باملدينة ال يرون منه الوضوء .الوضوء

عيد وبعض التابعني باملدينة وفيه للنيب صلى اهلل عليه وسلم سنة بأن يتوضأ منه أخذنا هبا وقد يروى عن س
اإلمجاع من أقوام مما يقدر عليه فكيف  :وقلت :قال الشافعي رمحه اهلل .أنه ال يرى منه الوضوء

 تكلف من ادعى اإلمجاع 
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حدثين فالن عن فالن وترك  :من املشرقيني حكاية خرب الواحد الذي ال يقوم به حجة فنظمه فقال  

فالن عن فالن لنص اإلمجاع الذي يلزم أوىل به من نص حدثين  :أن يتكلف هذا يف اإلمجاع فيقول
فينص منه  :فقلت له .يكثر هذا عن أن ينص :إنه يقول :قال .احلديث الذي ال يلزم عنده

أربعة وجوه أو مخسة فقد طلبنا أن جند ما يقول فما وجدنا أكثر من دعواه بل وجدنا بعض ما يقول 
إذا وجدت قرنا من أهل العلم ببلد علم  :إن قلتف :قال الشافعي فقال .اإلمجاع متفرقا فيه

  .يقولون القول يكون أكثرهم متفقني عليه مسيت ذلك إمجاعا وافقه من قبله أو خالفه

فأما من قبلهم فال يكون األكثر منهم يتفقون على شيء جبهالة ما كان قبلهم وال يتركون ما قبلهم أبدا  
أفرأيت إذا أجزت هلم خالف  :وإن مل يذكروه قلت .إال بأنه منسوخ أو عندهم ما هو أثبت منه

من فوقهم وهم مل حيكوا لك أهنم تركوا على من قبلهم قوهلم لشيء علموه أجتيز ذلك بتومهك عليهم 
وقد ميكن أن ال يكونوا علموا قول من قبلهم فقالوا  .أهنم ال يدعونه إال حبجة ثابتة وإن مل يذكروها

يدعوا عليهم أقاويلهم اليت قبلتها منهم مث يقولون ملن بعدهم ما قلت هلم هم بآرائهم أجتيز ملن بعدهم أن 
 .إذا جتعل العلم أبدا لآلخرين كما قلت أوال :فإن قلت :ال يدعوهنا إال حبجة وإن مل يذكروها قال

  .فال جتعل هلم أن خيالفوا من قبلهم :ال قلت :فإن قلت :قال

فإمنا زعمت أنك أنت العلم فما أجزت جاز  :قلتأجيز بعض ذلك دون بعض  :فإن قلت :قال 
أفتجعل هذا لغريك يف البلدان فما من بالد املسلمني بلد إال وفيه علم قد صار أهله إىل  .وما رددت رد



اتباع قول رجل من أهله يف أكثر أقاويله أفترى ألهل مكه حجة إن قلدوا عطاء فما وافقه من احلديث 
األكثر من قوله أو ترى ألهل البارة حجة مبثل هذا يف احلسن أو ابن وافقوه وما خالفه خالفوه يف 

سريين أو ألهل الكوفة يف الشعيب وإبراهيم وألهل الشام وكل من وصفنا أهل علم وإمامة يف دهره 
أنت  :فنقول :قال .وفوقي من بعدهم وإمنا العلم الالزم الكتاب والسنة وعلى كل مسلم اتباعهما

فإذا  .كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن مسعهما مقطوع إال باتباعهماأقول ما  :ماذا قلت
مل يكن ذلك صرنا إىل أقاويل أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو واحد منهم مث كان قول 

األئمة أيب بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه إىل التقليد أحب إلينا وذلك إذا مل جند داللة يف االختالف 
تدل على أقرب االختالف من الكتاب والسنة فيتبع القول الذي معه الداللة ألن قول اإلمام مشهور بأنه 

 ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفيت الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه أو  .يلزمه الناس
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ين العامة مبا قالوا عنايتهم مبا قال يدعها وأكثر املفتني يفتون للياصة يف بيوهتم وجمالسهم وال تع  

وقد وجدنا األئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه  .اإلمام
ويقولون فييربون خبالف قوهلم فيقبلون من امليرب وال يستنكفون على أن يرجعوا لتقواهم اهلل وفضلهم 

فأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الدين يف موضع  فإذا مل يوجد عن األئمة .يف حاالهتم
األوىل الكتاب  :والعلم طبقات شىت .أخذنا بقوهلم وكان اتباعهم أوىل بنا من اتباع من بعدهم

  .مث الثانية اإلمجاع فيما ليس فيه كتاب وال سنة .والسنة إذا ثبتت السنة

والرابعة اختالف  .ه وسلم وال نعلم له خمالفا منهموالثالثة أن يقول بعض أصحاب النيب صلى اهلل علي 
القياس على بعض الطبقات وال ياار إىل  :اخلامسة .أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك

وبعض ما ذهبتم إليه خالف هذا  .شيء غري الكتاب والسنة ومها موجودان وإمنا يؤخذ العلم من أعلى
وجدين باملدينة قول نفر من التابعني متابعا األغلب األكثر فت :قال .ذهبت إىل أخذ العلم من أسفل

من قول من قال فيه تتابعهم وإن خالفهم أحد منهم كان أقل عددا منهم فنترك قول األغلب األكثر 



إن لنب  :قلت .فاذكر منه واحدا :قال .نعم :ملتقدم قبله أو ألحد يف دهرهم أو بعدهم قلت
التابعني أو السابقني قال الشافعي أخربنا عبد الوهاب الثقفي عن  فمن قاله من :الفحل ال حيرم قال
أخربين مروان بن عثمان بن أيب سعيد بن املعلى األنااري أن رجال أرضعته أم  :حيىي بن سعيد قال

ولد رجل من مزينة وللمزين امرأة أخرى سوى املرأة اليت أرضعت الرجل وأهنا ولدت من املزين جارية 
ويلك إهنا أختك فرفع ذلك إىل هشام  :لرجل وبلغت بنت الرجل خطبها فقال له الناسفلما بلغ ابن ا

بن إمساعيل فكتب فيه إىل عبد امللك فكتب إليه عبد امللك أنه ليس ذلك برضاع أخربنا الشافعي أخربنا 
كان يدخل على عائشة من  :الدراوردي عن حممد بن عمرو عن عبد الرمحن بن القاسم أنه كان يقول

أخربنا عبد العزيز بن  :قال .رضعه بنات أيب بكر وال يدخل عليها من أرضعه نساء بين أيب بكرأ
أن أمه زينب بنت  :حممد بن عبيد عن حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب عبيدة بن عبد اهلل بن زمعة
ري يدخل فكان الزب :أيب سلمة أرضعتها أمساء بنت أيب بكر امرأة الزبري فقالت زينب بنت أيب سلمة

أقبلي علي فحدثيين أراه أنه أيب وما ولد فهم  :علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول
مث إن عبد اهلل بن الزبري قبل احلرة أرسل إيل فيطب أم كلثوم بنيت على محزة بن الزبري وكان  .إخويت

 وهل  :محزه للكلبية فقلت لرسوله
   
 

 2830 :صفحة 
 
إمنا أردت هبذا املنع ملا قبلك ليس لك بأخ أنا وما  :بنت أخته فأرسل إىل عبد اهللحتل له إمنا هي   

ولدت أمساء فهم إخوتك وما كان من ولد الزبري من غري أمساء فليسوا لك بإخوة فأرسلي فسلي عن 
 :فأرسلت فسألت وأصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم متوافرون وأمهات املؤمنني فقالوا هلا .هذا

  .لرضاعة من قبل الرجال ال حترم شيئا فأنكحتها إياه فلم تزل عنده حىت هلكإن ا

أخربنا عبد العزيز بن حممد عن حممد بن عمرو بن علقمة عن بعض آل رافع  :قال الشافعي رمحه اهلل 
 :قال الشافعي .الرضاعة من قبل الرجال ال حترم شيئا :بن خديج أن رافع بن خديج كان يقول

العزيز بن حممد عن حممد بن عمرو بن علقمة عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط عن ابن وأخربنا عبد 



املسيب وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن وعن سليمان بن يسار وعن عطاء بن يسار أن الرضاعة من قبل 
قال الشافعي  وأخربنا عبد العزيز بن حممد عن مروان بن عثمان بن أيب املعلى  .الرجال ال حترم شيئا

 :من عبد امللك قال :أن عبد امللك كان يرى الرضاعة من قبل الرجال ال حترم شيئا قلت لعبد العزيز

قال الشافعي أخربنا عبد العزيز بن حممد عن سليمان بن بالل عن ربيعة بن أيب عبد  .ابن مروان
وذلك كان  :قال عبد العزيز .الرمحن أن ابن عباس كان ال يرى الرضاعة من قبل الرجال حترم شيئا

  .رأي ربيعة ورأي فقهائنا

حديث رجل من أهل  :وأبو بكر حدث عمرو بن الشريد عن ابن عباس يف اللقاح واحد وقال 
الطائف وما رأيت من فقهاء أهل املدينة أحدا يشك يف هذا إال أنه روى عن الزهري خالفهم فما التفتم 

ن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قال الشافعي أخربنا سفيان ب .إليه وهؤالء أكثر وأعلم
جاء عمي من الرضاعة أفلح بن أيب القعيس يستأذن علي بعدما ضرب احلجاب فلم آذن له  :قالت

وما يف هذا حديثها  :فقال .إنه عمك فأذنوا له :فلما جاء النيب صلى اهلل عليه وسلم أخربته فقال
و كان من قبل الرجل لكانت عائشة أعلم مبعىن أم أيب بكر أرضعته فليس هذا برضاع من قبل الرجل ول

ما تركت وكان أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والتابعون ومن أدركنا متفقني أو أكثرهم على 
قد كان  :قال .وال يتفق هؤالء على خالف سنة وال يدعون شيئا إال ملا هو أقوى منه .ما قلنا
 .يدفعه دفعا شديدا وحيتج فيه أن رأي عائشة خالفهبن حممد ينكر حديث أيب القعيس و -القاسم 

أجتد باملدينة من علم اخلاصة أوىل أن يكون علما ظاهرا عند أكثرهم من ترك  :قال الشافعي فقلت له
 حترمي لنب الفحل فقد 
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لم كالداللة على إذا كنا جند يف اخلرب عن النيب صلى اهلل عليه وس :تركناه وتركتموه ومن حيتج بقوله  

ما تقول أفيجوز ألحد ترك هذا العام املتال ممن مسينا من أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه 
والتابعني من بعدهم باملدينة أن يقبل أبدا عمل أكثر من روي عنه باملدينة إذا خالف حديثا عن النيب 



 :قال .النيب صلى اهلل عليه وسلم صلى اهلل عليه وسلم ناا ليس من هذا احلديث لعلمهم حبديث

فقد ترك من حتتج بقوله هذا وال أعلم له حجة يف تركه إال ما ثبت عن النيب صلى اهلل  :قلت .ال
 :فلذلك تركته فقلت :فقال يل .حيرم من الرضاعة ما حيرم عن الوالدة    :عليه وسلم أنه

ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم شيء يف أنه ال أذهب إذا  :فأنا مل خيتلف بنعمة اهلل قويل .نعم
وقد ميكن أن يتأول حديث النيب صلى اهلل عليه  .إىل أن أدعه ألكثر أو أقل مما خالفنا يف لنب الفحل

وسلم إذا كان من النساء دون الرجال فأخذت بأظهر معانيه وإن أمكن فيه باطن وتركتم قول األكثر 
ثر وتركت خرب الواحد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ما ممن روي عنه باملدينة ولو ذهبت إىل األك

قال الشافعي وقد وصفت حديث الليث  .أن ال حيرم لنب الفحل :عدوت ما قال األكثر من املدنيني
وقال  .عقل العبد يف مثنه كجراح احلر يف ديته :بن سعد عن الزهري عن ابن املسيب أنه قال

فالزهري قد مجع قول أهل املدينة ابن املسيب ومن  .يقوم سلعة :وإن ناسا ليقولون :الزهري
 .خالفه فيرج صاحبكم من مجيع ذلك وهذا عندكم كاإلمجاع ما هو دونه عندكم إمجاع باملدينة

وقلتم قوال خارجا من قول أهل العلم باملدينة وأقاويل بين آدم وذلك أنكم قلتم مرة كما قال ابن 
ديته يف املوضحة واملأمومة واملنقلة مث خالفتم ما قال ابن جراحه يف مثنه كجراح احلر يف  :املسيب

قال الشافعي  .يقوم سلعة فيكون فيها نقاه فلم تدحضوا قول واحد منهم :املسيب أخرى فقلتم
وقد أخربنا مالك عن أيب حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رجال خطب إىل النيب صلى اهلل 

التمس ولو خامتا من حديد  وحفظنا  :يب صلى اهلل عليه وسلم يف صداقهاعليه وسلم امرأة فقال له الن
وأخربنا سفيان بن عيينة عن  :قال الشافعي .يف ثالث قبضات من زبيب فهو مهر :عن عمر قال

مل حتل املوهوبة ألحد بعد  :أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط عن ابن املسيب أنه قال
كم  :سألت ربيعة :وسلم ولو أصدقها سوطا حلت له  أخربنا ابن أيب حيىي قالالنيب صلى اهلل عليه 
وإن كان ناف  :وإن كان درمها قال :فقلت .ما تراضى به األهلون :أقل الاداق قال

 لو كان قبضة حنطة أو حبة  :وإن كان أقل قال :قلت .درهم
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 عليه وسلم وخرب عن عمر وعن ابن املسيب فهذا حديث ثابت عن النيب صلى اهلل :قال .حنطة  

ال يكون  :هل قال أحد باملدينة :وقد سألت الدراوردي .وعن ربيعة وهذا عندكم كاإلمجاع
 :وقال الدراوردي .واهلل ما علمت أحدا قاله قبل مالك .ال :الاداق أقل من ربع دينار فقال

ت وما كنت أذهب يف العلم إال إىل فقد فهمت ما ذكر :قلت للشافعي .أراه أخذه عن أيب حنيفة
ما علمت أحدا انتحل قول أهل العلم من أهل املدينة أشد خالف  :فقال الشافعي .قول أهل املدينة

ألهل املدينة منكم ولو شئت أن أعد عليكم ما أمأل به ورقا كثريا مما خالفتم فيه كثريا من أهل املدينة 
إن لنا كتابا  :فقلت للشافعي .ا وراءه إن شاء اهللعددهتا عليكم وفيما ذكرت لك ما دلك على م

قد صرنا إىل اتباعه وفيه ذكر أن الناس اجتمعوا وفيه األمر اجملتمع عليه عندنا وفيه األمر عندنا قال 
الشافعي فقد أوضحنا لكم ما يدلكم على أن ادعاء اإلمجاع باملدينة ويف غريها ال جيوز أن يكون ويف 

وإن شئتم  .ه اإلمجاع اختالف وأكثر ما قلتم األمر امليتلف عليه خمتلف فيهالقول الذي ادعيتم في
 :قال .فاذكر ذلك :قلت .مثلت لكم شيئا أمجع وأقار وأحرى أن حتفظه مما فرغت منه

 :اجتمع الناس أن سجود القرآن أحد عشر ليس يف املفال منها شيء قلت :تعرفون أنكم قلتم

وأخربهم أن  .إذا السماء انشقت    :أيب هريرة أنه سجد يفقال الشافعي وقد رويتم عن  .نعم
مر القراء أن  :النيب صلى اهلل عليه وسلم سجد فيها وأن عمر بن عبد العزيز أمر حممد بن مسلمة

وأن عمر وابن عمر سجدا  .نعم :يسجدوا يف  إذا السماء انشقت  وأن عمر سجد يف النجم قلت
فقد رويتم السجود يف املفال عن النيب صلى اهلل عليه  :لقا .نعم :يف سورة احلج سجدتني قلت

وسلم وعمر وأيب هريرة وعمر بن عبد العزيز من الناس الذين أمجعوا على السجود دون املفال وهؤالء 
األئمة الذين ينتهي إىل أقاويلهم ما حفظنا حنن وأنتم يف كتابكم عن أحد إال سجودا يف املفال ولو رواه 

 :فتقول أنت :قلت .أمجع الناس وهم خمتلفون :أو ثالثة ما جاز أن يقول عن رجل أو اثنني

ال أقول اجتمعوا ولكن أعزي ذلك إىل من قاله وذلك الادق  :أمجع الناس أن املفال فيه سجود قال
اجتمع الناس أن سجود القرآن  :أفترى قولكم .وال أدعي اإلمجاع إال حيث ال يدفع أحد أنه إمجاع

 :قال .فعلى أي شيء أكثر الفقهاء :يف املفال منها شيء ياح لكم أبدا قلتإحدى عشرة ليس 



على أن يف املفال سجودا وأكثر أصحابنا على أن يف سورة احلج سجدتني وهم يروون ذلك عن عمر 
 وهذا فما  .وابن عمر

   
 

 2833 :صفحة 
 
أن الناس اجتمعوا على  أدخل يف قوله اجتمع الناس ألنكم ال تعدون يف احلج إال سجدة وتزعمون  

وهو يروي عن عمر وابن عمر أهنما سجدا يف احلج سجدتني أو تعرفون  .ذلك فأي الناس جيتمعون
أرأيتم الرجل  :أنكم احتججتم يف اليمني مع الشاهد على من خالفه وقد احتجوا عليكم بالقرآن فقلتم

 .املدعي فحلف وأخذ حقهيدعي على الرجل احلق أليس حيلف له فإن مل حيلف رد اليمني على 

هذا ما ال شك فيه عند أحد من الناس وال يف بلد من البلدان فإذا أقر هبذا فليقر باليمني مع  :وقلتم
وإنه ليكتفي من هذا بثبوت السنة ولكن اإلنسان حيب أن يعرف وجه الاواب فهذا تبيان ما  .الشاهد

قال الشافعي أفتعرفون الذين  .وهكذا نقول .بلى :قال .أشكل من ذلك إن شاء اهلل تعاىل
أتعرفوهنم حيلفون املدعى عليه فإن نكل رد  :قلت .خالفوكم يف اليمني مع الشاهد يقولون مبا قلتم
وأنتم تعلمون  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ال :اليمني على املدعي فإن حلف أخذ حقه قلت

خطأ وأن املدعى عليه إذا نكل عن اليمني أخذ منه أهنم ال يردون اليمني أبدا وأهنم يزعمون أن رد اليمني 
 .ولكن لعله زلل .نعم :قلت .فقد رويتم عليهم ما ال يقولون :قال .بلى :احلق قلت

أو جيوز الزلل يف الرواية عن الناس مث عن الناس كافة وإن جاز الزلل يف  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
اجملتمع عليه أكثر من هذا الزلل ألنكم إذا  :ع عليه وقولكماجملتم :األكثر جاز يف األقل وفيما قلتم

قال الشافعي وقولكم  .زللتم يف أن ترووا عن الناس عامة فعلى أهل املدينة ألهنم أقل من الناس كلهم
يف اليمني مع الشاهد نكتفي منها بثبوت السنة حجة عليكم أنتم ال تروون فيها إال حديث جعفر عن 

 .وون فيها حديثا ياح عن أحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمأبيه منقطعا وال تر

فإن كانت تثبت السنة فلن يعمل هبذا أصحاب  .والزهري وعروة ينكراهنا باملدينة وعطاء ينكرها مبكة
النيب صلى اهلل عليه وسلم وأنتم ال حتفظون أن أحدا من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم عمل باليمني 



شاهد فإن كنتم ثبتموها بإمجاع التابعني باملدينة فقد اختلفوا فيها وإن كنتم ثبتموها خبرب منقطع مع ال
من غري الطريق الذي ثبتموها  :فأنت تثبتها قال :قلت .كان اخلرب املتال أوىل أن تثبتها به

ل وإمجاع كان حبديث متال عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ال بعمل به وال إمجاع ولو مل تثبت إال بعم
وزعمت أن ما أشكل فيما  :قال الشافعي .بعيدا من أن تثبت وهم حيتجون عليها بقرآن وسنة

احتججتم به مما رويتم على الناس أهنم يف البلدان ال خيالفون فيه والذين خيالفونكم يف اليمني مع الشاهد 
 حنن أعطينا بالنكول عن اليمني فبالسنة أعطينا  :يقولون
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زعمنا أن القرآن  .ليس يف القرآن ذكر ميني وال نكول عنها وهذا سنة غري القرآن وغري الشهادات  

والنكول ليس يف  .يدل على أن ال يعطى أحد من جهة الشهادات إال بشاهدين أو شاهد وامرأتني
إمنا احلجة  -واهلل املستعان  -والذي احتججتم به عليهم ليست عليهم فيه حجة  .معىن الشهادات

عليهم يف غري ما احتججتم به وإذا احتججتم بغري حجة فهو إشكال ما بان من احلجة ال بيان ما أشكل 
قال الشافعي أخربنا الثقة عن عبد اهلل بن احلارث إن مل أكن مسعته من عبد اهلل بن أنس عن  .منها

 :ثمان بن عفان قضيا يف امللطاةيزيد بن عبد اهلل بن قسيط عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب وع

قال الشافعي أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الثوري عن يزيد بن  .بناف دية املوضحة
قال الشافعي وأخربين من مسع ابن نافع  .قسيط عن ابن املسيب عن عمر وعثمان مثله أو مثل معناه

  .يذكر عن مالك هبذا اإلسناد مثله

لى مالك أنا مل نعلم أحدا من األئمة يف القدمي وال يف احلديث أفىت فيما دون وقرأنا ع :قال الشافعي 
قال الشافعي فنفيتم أن يكون أحد من األئمة يف قدمي أو حديث قضى دون املوضحة  .املوضحة بشيء
عمر وعثمان أهنما  :تروون عن إمامني عظيمني من املسلمني -واهلل يغفر لنا ولكم  -بشيء وأنتم 
واهلل  .ا دون املوضحة بشيء موقت ولست أعرف ملن قال هذا مع روايته وجها ذهب إليهقضيا فيم
وما عليه أن يسكت عن رواية ما روي من هذا أو إذا رواه فلم يكن عنده كما رواه أن  -املستعان 



أرأيت لو وجد كل وال  .متركه وذلك كثري يف كتابه وال ينبغي أن يكون علم ما قد أخرب أنه علمه
مل نعلم أحدا من األئمة  :الدنيا شيئا ترك يقضي فيما دون املوضحة بشيء كان جائزا له أن يقولمن 

قضى فيها بشيء وقد روى عن إمامني عظيمني من أئمة املسلمني أهنما قضيا مع أنه مل يرو عن أحد من 
بن ثابت قد  الناس إمام وال أمري ترك أن قضى فيما دون املوضحة بشيء وال جند وقد روينا أن زيد

رويت فيه حديثا واحدا أفرأيت ما ثبت مما أخذ به  :قضى فيما دون املوضحة حىت يف الدامية فإن قال
ما علمنا  :إمنا روى فيه حديثا واحدا هل يستقيم أن يكون يثبت حبديث واحد فلم يكن له أن يقول

سألت  :قال .أوال يثبت حبديث واحد فينبغي أن تدع عامة ما رويت وثبت من حديث واحد
من أن ينام الرجل مضجعا أو حيدث من ذكر أو دبر أو  :الشافعي من أي شيء جيب الوضوء قال
قد قرأنا ذلك  .فهل قال قائل ذلك قال الشافعي نعم :يقبل إمرأته أو يلمسها أو ميس ذكره قلت

 أنكم إنكم جممعون  :قال الشافعي .وحنن نقوله :قلت -واهلل يغفر لنا وله  -على صاحبنا 
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فتعلم من أهل الدنيا خلقا  :قال .نعم :توضئون من مس الذكر واملس واجلس للمرأة فقلت  

ينفي عن نفسه أن يوجب الوضوء إال من ثالثا فأنت توجب الوضوء من اثنني وثالث سواء من 
مث  - املستعان واهلل -اضطركم إىل أن تقولوا هذا الذي ال يوجد يف قول أحد من بين آدم غريكم 

فإن كان األمر عندكم إمجاع أهل املدينة فقد  :قال .األمر عندنا :تؤكدونه بأن تقولوا
خالفتموهم وإن كانت كلمة ال معىن هلا فلم تكلفتموها فما علمت قبلك أحدا تكلم هبا وما كلمت 

  .ما ترون واهلل أعلم منكم أحدا قط فرأيته يعرف معناها وما ينبغي لكم أن جتهلوا إذا كان يوجد فيه
  
 كتاب مجاع العلم  

مل أمسع أحدا نسبه الناس أو  :أخربنا حممد بن إدريس الشافعي قال :أخربنا الربيع بن سليمان قال 
نسب نفسه إىل علم خيالف يف أن فرض اهلل عز وجل إتباع أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والتسليم 

ألحد بعده إال أتباعه وأنه ال يلزم قول بكل حال إال بكتاب اهلل أو سنة حلكمه بأن اهلل عز وجل مل جيعل 



وأن فرض اهلل تعاىل علينا وعلى من بعدنا  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأن ما سوامها تبع هلما
وقبلنا يف قبول اخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واحد ال خيتلف يف أن الفرض والواجب قبول 

قال الشافعي  -إن شاء اهلل تعاىل  - عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال فرقة سأصف قوهلا اخلرب
مث تفرق أهل الكالم يف تثبيت اخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تفرقا متباينا  :رمحه اهلل تعاىل

التقليد والتيفيف من  أما بعضهم فقد أكثر من .وتفرق غريهم ممن نسبته العامة إىل الفقه فيه تفرقا
النظر والغفلة واالستعجال بالرياسة وسأمثل لك من قول كل فرقة عرفتها مثاال يدل على ما وراءه إن 

  .شاء اهلل تعاىل
  

 ID ' '   عليها تسعة ) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم
  :وقال تعاىل (عشر
  

 دود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية فاملع (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعاىل  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
  .در عليهوال يكاد يق  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
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 باب حكاية قول الطائفة اليت ردت األخبار كلها  



أنت عريب والقرآن  :قال يل قائل ينسب إىل العلم مبذهب أصحابه :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
بلسان من أنت منهم وأنت أدرى حبفظه وفيه هلل فرائض أنزهلا لو شك شاك قد تلبس عليه القرآن  نزل

تبيانا لكل شيء  فكيف جاز   :حبرف منها استتبته فإن تاب وإال قتلته وقد قال عز وجل يف القرآن
ومرة الفرض فيه عام ومرة الفرض فيه خا   :عند نفسك أو ألحد يف شيء فرضه اهلل أن يقول مرة

األمر فيه فرض ومرة األمر فيه داللة وإن شاء ذو إباحة وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه 
عن رجل عن آخر عن آخر أو حديثان أو ثالثة حىت تبلغ به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد 

أحد لقيت ممن وجدتك ومن ذهب مذهبك ال تربئون أحدا لقيتموه وقدمتموه يف الادق واحلفظ وال 
أخطأ فالن يف  :لقيتم من أن يغلط وينسى وخيطىء يف حديثه بل وجدتكم تقولون لغري واحد منهم

لو قال رجل حلديث أحللتم به وحرمتم  :ووجدتكم تقولون .حديث كذا وفالن يف حديث كذا
ذبتم أو من من علم اخلاصة مل يقل هذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمنا أخطأمت أو من حدثكم وك

أفيجوز أن يفرق بني شيء من  .بئسما قلت :حدثكم مل تستتيبوه ومل تزيدوه على أن تقولوا له
أحكام القرآن وظاهره واحد عند من مسعه خبرب من هو كما وصفتم فيه وتقيمون أخبارهم مقام كتاب 

ن جهة اخلرب الاادق إمنا نعطي من وجه اإلحاطة أو م :فقلت :اهلل وأنتم تعطون هبا ومتنعون هبا قال
  .وإن أعطينا هبا كلها فبعضها أثبت من بعض .وجهة القياس وأسباهبا عندنا خمتلفة

إعطائي من الرجل بإقراره وبالبينة وإبائه اليمني وحلف صاحبه واإلقرار  :ومثل ماذا قلت :قال 
هبا عطاء واحدا وحنن وإن أعطينا  .والبينة أقوى من إباء اليمني وميني صاحبه .أقوى من البينة
وإذا قمتم على أن تقبلوا أخبارهم وفيهم ما ذكرت من أمركم بقبول  :قال .فأسباهبا خمتلفة

ال أقبل منها شيئا إذا كان ميكن فيهم الوهم وال أقبل  :أخبارهم وما حجتكم فيه على من ردها قال
منه أو جيوز أن يقوم  إال ما أشهد به على اهلل كما أشهد بكتابه الذي ال يسع أحدا الشك يف حرف

من علم اللسان الذي به كتاب اهلل وأحكام اهلل دله علمه  :فقلت له .شيء مقام اإلحاطة وليس هبا
والفرق بني ما دل رسول اهلل  .هبما على قبول أخبار الاادقني عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
مكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  صلى اهلل عليه وسلم على الفرق بينه من أحكام اهلل وعلم بذلك

  .إذ كنت مل تشاهده خرب اخلاصة وخرب العامة
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أفتوجدين مثل هذا مما تقوم بذلك  :قال .فقد رددهتا إذ كنت تدين مبا تقول :نعم قلت :قال  

لفك وأطيب احلجة يف قبول اخلرب فإن أوجدته كان أزيد يف إيضاح حجتك وأثبت للحجة على من خا
إن سلكت سبيل النافة كان يف بعض ما قلت دليل على  :فقلت .لنفس من رجع عن قوله لقولك

أنك مقيم من قولك على ما جيب عليك االنتقال عنه وأنت تعلم أن قد طالت غفلتك فيه عما ال ينبغي 
هو الذي   :قال اهلل عز وجل :فاذكر شيئا إن حضرك قلت :قال .أن تغفل من أمر دينك

فقد علمنا  :بعث يف األميني رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة  قال
أفيحتمل  :قال .سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قلت .أن الكتاب كتاب اهلل فما احلكمة

عز تعين بأن يبني هلم عن اهلل  :أن يكون يعلمهم الكتاب مجلة واحلكمة خاصة وهي أحكامه قلت
وجل مثل ما بني هلم يف مجلة الفرائض من الاالة والزكاة واحلج وغريها فيكون اهلل قد أحكم فرائض 

 .إنه ليحتمل ذلك :قال .من فرائضه بكتابه وبني كيف هي على لسان نبيه صلى اهلل عليه وسلم

سول اهلل صلى فإن ذهبت هذا املذهب فهي يف معىن األول قبله الذي ال تال إليه إال خبرب عن ر :قلت
وأيهم أوىل به إذا ذكر الكتاب  :قلت .فإن ذهبت مذهب تكرير الكالم :قال .اهلل عليه وسلم

حيتمل أن يكونا كما وصفت كتابا وسنة فيكونا شيئني  :واحلكمة أن يكونا شيئني أو شيئا واحدا قال
ما قلنا وخالف ما  فأظهرمها أوالمها ويف القرآن داللة على :قلت .وحيتمل أن يكونا شيئا واحدا

  .ذهبت إليه

واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهلل   :قول اهلل عز وجل :قلت .وأين هي :قال 
فهذا القرآن يتلى فكيف  :قال :واحلكمة إن اهلل كان لطيفا خبريا  فأخرب أنه يتلى يف بيوهتن شيئان

فهذه أبني يف  :قال .كما ينطق هباإمنا معىن التالوة أن ينطق بالقرآن والسنة  :تتلى احلكمة قلت
وأين  :افترض اهلل علينا إتباع نبيه صلى اهلل عليه وسلم قال :أن احلكمة غري القرآن من األوىل وقلت

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف   :قال اهلل عز وجل :قلت



من يطع الرسول فقد أطاع اهلل    :عز وجلأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما  وقال اهلل 
فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تايبهم فتنة أو يايبهم عذاب أليم  قال ما من شيء   :وقال

 :ولو كان بعض أصحابنا .أوىل بنا أن نقوله يف احلكمة من أهنا سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 لى اهلل عليه وسلم وحكمته إمنا قال إن اهلل أمر بالتسليم حلكم رسول اهلل ص
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  .هو مما أنزله لكان من مل يسلم له أن ينسب إىل التسليم حلكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  

وما آتاكم الرسول فيذوه وما هناكم عنه   :لقد فرض اهلل جل وعز علينا إتباع أمره فقال :قلت 
يل أن علينا فرضا أن نأخذ الذي أمرنا به وننتهي عما هنانا رسول اهلل إنه لبني يف التنز :فانتهوا  قال

 :والفرض علينا وعلى من هو قبلنا ومن بعدنا واحد قال :قلت :قال .صلى اهلل عليه وسلم

فإن كان ذلك علينا فرضا يف إتباع أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحنيط أنه إذا  :فقلت .نعم
فهل جتد السبيل  :قلت .نعم :قال .لنا على األمر الذي يؤخذ به فرضهفرض علينا شيئا فقد ع

إىل تأدية فرض اهلل عز وجل يف إتباع أوامر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو أحد قبلك أو بعدك ممن 
مل يشاهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال باخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإن يف أن ال 

 .لك إال باخلرب ملا دلين على أن اهلل أوجب علي أن أقبل عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمآخذ ذ

 :قلت .فاذكر منه شيئا :يلزمك هذا يف ناسخ القرآن ومنسوخه قال :وقلت له أيضا :قال

كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني  وقال   :قال اهلل تعاىل
وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن مل يكن له ولد وورثه   :الفرائض يف

أبواه فألمه الثلث فإن كان له إخوة فألمه السدس  فزعمنا باخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن 
الوصية نسيت  :قائلآية الفرائض نسيت الوصية للوالدين واألقربني فلو كنا ممن ال يقبل اخلرب فقال 
هذا شبيه بالكتاب  :الفرائض هل جند احلجة عليه إال خبرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

واحلكمة واحلجة لك ثابتة بأن علينا قبول اخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد صرت إىل أن 



اب اهلل وليست تدخلين أنفة من إظهار قبول اخلرب الزم للمسلمني ملا ذكرت وما يف مثل معانيه من كت
بل أتدين بأن علي الرجوع عما كنت أرى إىل  .االنتقال عما كنت أرى إىل غريه إذا بانت احلجة فيه

لسان  :ولكن أرأيت العام يف القرآن كيف جعلته عاما مرة وخاصا أخرى قلت له .ما رأيته احلق
فيبني يف لفظها ولست أصري يف ذلك خبرب إال خبرب العرب واسع وقد تنطق بالشيء عاما تريد به اخلا  

 :فاذكر منها شيئا قلت :وكذلك أنزل يف القرآن فبني يف القرآن مرة ويف السنة أخرى قال .الزم

إنا   :اهلل خالق كل شيء  فكان خمرجا بالقول عاما يراد به العام وقال  :قال اهلل عز وجل
ائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم  فكل نفس خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقب

 إن   :خملوقة من ذكر وأنثى فهذا عام يراد به العام وفيه اخلاو  وقال
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 :أكرمكم عند اهلل أتقاكم  فالتقوى وخالفها ال تكون إال للبالغني غري املغلوبني على عقوهلم وقال  

له إن الذين تدعون من دون اهلل لن خيلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له   يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا 
وقد أحاط العلم أن كل الناس يف زمان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يكونوا يدعون من دونه شيئا 

واسأهلم عن القرية اليت كانت   :ألن فيهم املؤمن وخمرج الكالم عاما فإمنا أريد من كان هكذا وقال
  .بحر إذ يعدون يف السبت  دل على أن العادين فيه أهلها دوهناحاضرة ال

هو كما قلت كله ولكن بني يل العام الذي ال يوجد يف  :وذكرت له أشياء مما كتبت يف كتايب فقال 
 :فرض اهلل الاالة ألست جتدها على الناس عامة قال بلى :قلت .كتاب اهلل أنه أريد به خا 

وجتد الزكاة على األموال عامة وجتد  :وقلت .نعم :ه قالوجتد احليض خمرجات من :قلت
 :وجتد الوصية للوالدين منسوخة بالفرائض قال :قلت .بلى :بعض األموال خمرجا منها قال

وفرض املواريث لآلباء واألمهات والولد عاما ومل يورث املسلمون كافرا من مسلم وال  :قلت .نعم
فما دلك  :فقلت .وحنن نقول ببعض هذا .نعم :قالعبدا من حر وال قاتال ممن قتل بالسنة 

فقد بان لك يف أحكام اهلل تعاىل يف كتابه  :قلت .السنة ألنه ليس فيه نص قرآن :على هذا قال



فرض اهلل طاعة رسوله واملوضع الذي وضعه اهلل عز وجل به من اإلبانة عنه ما أنزل خاصا وعاما 
خبالف هذا حىت بان يل خطأ من ذهب هذا وما زلت أقول  .نعم :قال .وناسيا ومنسوخا

 :قلت .أحد الفريقني ال يقبل خربا ويف كتاب اهلل البيان :املذهب ولقد ذهب فيه أناس مذهبني

من جاء مبا يقع عليه اسم صالة وأقل  :أفضى به عظيم إىل عظيم من األمر فقال :قال .فما لزمه
لك ولو صلى ركعتني يف كل يوم أو قال يف كل ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليه ال وقت يف ذ

ما كان فيه قرآن يقبل  :وقال غريه .أيام وقال ما مل يكن فيه كتاب اهلل فليس على أحد فيه فرض
فيه اخلرب فقال بقريب من قوله فيما ليسر فيه قرآن فدخل عليه ما دخل على األول أو قريب منه ودخل 

وصار إىل أن ال يعرف ناسيا وال منسوخا وال خاصا وال عاما عليه أن صار إىل قبول اخلرب بعد رده 
ولكن هل من  .ومذهب الضالل يف هذين املذهبني واضح لست أقول بواحد منهما :واخلطأ قال

ما تقول يف هذا  :ما هو قلت :قال .نعم :حجة يف أن تبيح احملرم بإحاطة بغري إحاطة قلت
فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجال وأخذ  :قلت .نعم :لرجل إىل جنيب أحمرم الدم واملال قال
 :قال .أقتله قودا وأدفع ماله الذي يف يديه إىل ورثة املشهود له :ماله فهو هذا الذي يف يديه قال

 أو ميكن يف الشاهدين  :قلت
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طة فكيف أحبت الدم واملال احملرمني بإحا :قلت .نعم :أن يشهدا بالكذب والغلط قال  

أفتجد يف كتاب اهلل تعاىل ناا أن  :قلت .أمرت بقبول الشهادة :بشاهدين وليسا بإحاطة قال
أفيحتمل  :قلت .ولكن استدالال أين ال أؤمر هبا إال مبعىن .ال :تقبل الشهادة على القتل قال

هذا أن فإن احلجة يف  :ذلك املعىن أن يكون حلكم غري القتل ما كان القتل حيتمل القود والدية قال
املسلمني إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين قلنا الكتاب حمتمل ملعىن ما أمجعوا عليه وأن ال ختطىء عامتهم 

أراك قد رجعت إىل قبول اخلرب عن رسول اهلل صلى  :فقلت له .معىن كتاب اهلل وإن أخطأ بعضهم
أحبت الدم واملال  جندك إذا :وقلت له .ذلك الواجب علي :اهلل عليه وسلم واإلمجاع دونه قال



فإن كنت أمرت بذلك على  :قلت .كذلك أمرت :احملرمني بإحاطة بشهادة وهي غري إحاطة قال
وإنا لنطلب يف احملدث أكثر  .صدق الشاهدين يف الظاهر فقبلتهما على الظاهر وال يعلم الغيب إال اهلل
الداللة على صدق احملدث  مما نطلب يف الشاهد فنجيز شهادة البشر ال نقبل حديث واحد منهم وجند

 :قال .وغلطه ممن شركه من احلفاظ وبالكتاب والسنة ففي هذا دالالت وال ميكن هذا يف الشهادات

فأقام على ما وصفت من التفريق يف رد اخلرب وقبول بعضه مرة ورد مثله أخرى مع ما وصفت من بيان 
ويف الكتاب قبل هذا دليل على احلجة  اخلطأ فيه وما يلزمهم من اختالف أقاويلهم وفيما وصفنا ههنا

اخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :قد قبلت منك أن أقبل :عليهم وعلى غريهم فقال يل
وعلمت أن الداللة على معىن ما أراد مبا وصفت من فرض اهلل طاعته فأنا إذا قبلت خربه فعن اهلل قبلت 

ت ما ذكرت من أهنم ال جيتمعون وال خيتلفون إال على حق ما أمجع عليه املسلمون فلم خيتلفوا فيه وعلم
أفرأيت ما مل جنده ناا يف كتاب اهلل عز وجل وال خربا عن رسول اهلل صلى اهلل  .إن شاء اهلل تعاىل

عليه وسلم مما أمسعك تسأل عنه فتجيب بإجياب شيء وإبطاله من أين وسعك القول مبا قلت منه وأىن 
فيه وهل تقول فيه اجتهادا على عني مطلوبة غائبة عنك أو تقود فيه متعسفا  لك مبعرفة الاواب واخلطأ

فمن أباح لك أن حتل وحترم وتفرق بال مثال موجود حتتذي عليه فإن أجزت ذلك لنفسك جاز لغريك 
عليه يعرف هبا خطؤه من صوابه فأبن  -أن يقول مبا خطر على قلبه بال مثال ياري إليه وال عربة توجد 

فقلت  .إن قدرت ما تقوم لك به احلجة وإال كان قولك مبا ال حجة لك فيه مردودا عليكمن هذا 
ليس يل وال لعامل أن يقول يف إباحة شيء وال حظره وال أخذ شيء من أحد وال إعطائه إال أن  :له

 جيد ذلك ناا يف 
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يف واحد من هذه األخبار فال جيوز لنا  فما مل يكن داخال .كتاب اهلل أو سنة أو إمجاع أو خرب يلزم  

أن نقوله مبا استحسنا وال مبا خطر على قلوبنا وال نقوله إال قياسا على اجتهاد به على طلب األخبار 
ولو جاز لنا أن نقوله على غري مثال من قياس يعرف به الاواب من اخلطأ جاز لكل أحد أن  .الالزمة



 .ينا وعلى أهل زماننا أن ال نقول إال من حيث وصفتولكن عل .يقول معنا مبا خطر على باله

 :الذي أعرف أن القول عليك ضيق إال بأن يتسع قياسا كما وصفت ويل عليك مسألتان :فقال

إحدامها أن تذكر احلجة يف أن لك أن تقيس والقياس بإحاطة كاخلرب إمنا هو اجتهاد فكيف ضاق أن 
إن اهلل أنزل الكتاب تبيانا لكل  :قلت .ا حيضركتقول على غري قياس واجعل جوابك فيه أخار م

منها ما بني فرضه فيه ومنها ما أنزله مجلة وأمر باالجتهاد يف طلبه ودل على  :شيء والتبيني من وجوه
فإذا أمرهم بطلب  .ما يطلب به بعالمات خلقها يف عباده دهلم هبا على وجه طلب ما افترض عليهم

إحدامها أن الطلب ال يكون إال مقاودا بشيء  :على داللتني -ذلك واهلل أعلم  -ما أفترض دلك 
أنه كلفه باالجتهاد يف التأخي ملا أمره بطلبه  :واألخرى .أن يتوجه له ال أن يطلبه الطالب متعسفا

قد نرى تقلب وجهك يف   :قال اهلل عز وجل .قلت .فاذكر الداللة على ما وصفت :قال
 :جهك شطر املسجد احلرام  وشطره قاده وذلك تلقاؤه قالالسماء فلنولينك قبلة ترضاها فول و

  .أجل

وسير   :هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر  وقال  :وقال :قلت 
لكم النجوم والليل والنهار والشمس والقمر  وخلق اجلبال واألرض وجعل املسجد احلرام حيث وضعه 

فمنهم من يرى البيت فال يسعه إال الاواب بالقاد إليه ومنهم من  من أرضه فكلف خلقه التوجه إليه
يغيب عنه وتنأى داره عن موضعه فيتوجه إليه باالستدالل بالنجوم والشمس والقمر والرياح واجلبال 

هذا  :قال .واملهاب كل هذا قد يستعمل يف بعض احلاالت ويدل فيها ويستغين بعضها عن بعض
أما على إحاطة من  :قلت .أنت من أن تكون إذا توجهت أصبتكما وصفت ولكن على إحاطة 

 :قلت .فما كلفت :قال .أين إذا توجهت أصبت ما أكلف وإن مل أكلف أكثر من هذا فنعم

التوجه شطر املسجد احلرام فقد جئت بالتكليف وليس يعلم اإلحاطة باواب موضع البيت آدمي إال 
 .نعم :قلت .أصبت :فنقول :قال .ه آدميبعيان فأما ما غاب عنه من عينه فال حييط ب

ما ياح يف هذا جواب أبدا غري ما أجبت به  :فقال .على معىن ما قلت أصبت على ما أمرت به
 كلفت اإلحاطة بأن  :وإن من قال
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 أصيب لزعم أنه ال يالي إال أن حييط بأن يايب أبدا وإن القرآن ليدل كما وصفت على أنه إمنا أمر  

اذكر غري هذا إن كان  :فقال .بالتوجه إىل املسجد احلرام والتوجه هو التأخي واالجتهاد ال اإلحاطة
ومن قتله منكم متعمدا   :قال اهلل عز وجل :وقلت له :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عندك

فتاغر وتكرب  فجزاء مثل ما قتل من النعم حيكم به ذوا عدل  على املثل جيتهدان فيه ألن الافة ختتلف
فما أمر العدلني أن حيكما باملثل إال على االجتهاد ومل جيعل احلكم عليهما حىت أمرمها باملثل وهذا يدل 

من أنه حمظور عليه إذا كان يف املثل اجتهاد أن حيكم باالجتهاد إال على املثل  :ما دلت عليه اآلية قبله
كان على غري إحاطة من أن يايبها بالتوجه أن يكون ومل يؤمر فيه وال يف القبلة إذا كانت مغيبة عنه ف

ويدل على أنه ال جيوز ألحد أن  .يالي حيث شاء من غري اجتهاد بطلب الدالئل فيها ويف الايد معا
يقول يف شيء من العلم إال باالجتهاد واالجتهاد فيه كاالجتهاد يف طلب البيت يف القبلة واملثل يف 

كتاب أو سنة أو إمجاع مث  :ملن عرف الدالئل عليه من خرب الزم وال يكون االجتهاد إال .الايد
يطلب ذلك بالقياس عليه باالستدالل ببعض ما وصفت كما يطلب ما غاب عنه من البيت واشتبه عليه 

ومثل هذا إن اهلل شرط  .فأما من ال آلة فيه فال حيل له أن يقول يف العلم شيئا .من مثل الايد
لعمل بالطاعة والعقل للشهادة فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة الشاهد على العدل بالشهود والعدل ا

وقد ميكن أن يكون يستبطن خالفه ولكن مل نكلف املغيب فلم يرخص لنا إذا كنا على غري  .الظاهر
إحاطة من أن باطنه كظاهره أن جنيز شهادة من جاءنا إذا مل يكن فيه عالمات العدل هذا يدل على ما 

أفتوجدنيه بداللة مما  :قال .قبله وبني أن ال جيوز ألحد أن يقول يف العلم بغري ما وصفنا دل عليه ما
أرأيت الثوب خيتلف يف عيبه والرقيق وغريه  :وما هي قلت :قال .نعم :فقلت .يعرف الناس

ألن حاهلم خمالفة حال  :قلت .ال يريه إال أهل العلم به :من السلع من يريه احلاكم ليقومه قال
 .نعم :قال .اجلهالة بأن يعرفوا أسواقه يوم يرونه وما يكون فيه عيبا ينقاه وما ال ينقاه أهل

ومعرفتهم فيه االجتهاد بأن يقيسوا الشيء  :قلت .نعم :وال يعرف ذلك غريهم قال :قلت
 .نعم :وقياسهم اجتهاد ال إحاطة قال :قلت .نعم :قال .بعضه ببعض على سوق يومها

حنن جنتهد إذ كنت على غري إحاطة من أن هؤالء أصابوا  :من أهل العقولفإن قال غريهم  :قلت



ما هلم  :فقال .إن هؤالء جيتهدون عاملني وأنت جتتهد جاهال فأنت متعسف :أليس تقول هلم
  .جواب غريه وكفى هبذا جوابا تقوم به احلجة
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ة فنحن نقول فيه على غري قياس ونكتفي يف إذا كنا على غري إحاط :ولو قال أهل العلم به :قلت  

فهذا من ليس بعامل بكتاب اهلل وسنة  :قلت .نعم :الظن بسعر اليوم والتأمل مل يكن ذلك هلم قال
رسوله صلى اهلل عليه وسلم ومبا قال العلماء وعاقل ليس له أن يقول من جهة القياس والوقف يف 

ياس واالجتهاد فيه جاز للجاهلني أن يقولوا مث لعلهم ولو جاز لعامل أن يدع االستدالل بالق .النظر
أفتوجدين حجة يف غري  :قال .أعذر بالقول فيه ألنه يأيت اخلطأ عامدا بغري اجتهاد ويأتونه جاهلني

نعم أعلم خمالفا يف أن من  :فاذكرها قلت :نعم قال :قلت .ما وصفت أن للعاملني أن يقولوا
وم كنا قد حكم حاكمهم وأفىت مفتيهم يف أمور ليس فيهانص مضى من سلفنا والقرون بعدهم إىل ي

أفتوجدين هذا  :قال .كتاب وال سنة ويف هذا دليل على أهنم إمنا حكموا اجتهادا إن شاء اهلل تعاىل
أخربنا عبد العزيز بن حممد بن أيب عبيد الدراوردي عن يزيد بن عبد اهلل بن  .نعم :من سنة قلت

التيمي عن بسر بن سعيد عن أيب قيس موىل عمرو بن العا  عن عمرو بن  اهلاد عن حممد بن إبراهيم
إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران   :العا  أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
فحدثت هبذا احلديث أبا بكر بن حممد بن  :وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر  وقال يزيد بن اهلاد

فأمسعك تروي   :قال الشافعي فقال .هكذا حدثين أبو سلمة عن أيب هريرة :عمرو بن حزم فقال
  .  فإذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر

  
 ID ' '    العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت

 بلفظ املذكر 
  



 :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -غريمها عن العرب والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت و  
  
 الكسائي وأما التاريح بالوجهني عن العرب فميالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تاريح بنقله نعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 ن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله وطع  
  
 أنه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
   
 

 2844 :صفحة 
 
   
 باب حكاية قول من رد خرب اخلاصة  

فوافقنا طائفة يف أن تثبيت األخبار عن النيب  :قال حممد بن إدريس الشافعي :أخربنا الربيع قال 
صلى اهلل عليه وسلم الزم لألمة ورأوا ما حكيت مما احتججت به على من رد اخلرب حجة يثبتوهنا 



مث كلمين مجاعة منهم جمتمعني ومتفرقني مبا ال أحفظ أن أحكي  .ويضيقون على كل أحد أن خيالفها
  .ال ما أجبت به كال وال أنه قيل يلكالم املنفرد عنهم منهم وكالم اجلماعة و

وقد جهدت على تقاي كل ما احتجوا به فأثبت أشياء قد قلتها وملن قلتها منهم وذكرت بعض ما  
ال يسع  :فكانت مجلة قوهلم أن قالوا :قال .أراه منه يلزمهم وأسأل اهلل تعاىل العامة والتوفيق
إال من جهة اإلحاطة واإلحاطة كل ما علم أنه حق  أحدا من احلكام وال من املفتيني أن يفيت وال حيكم

الكتاب والسنة اجملتمع عليها وكل ما اجتمع الناس ومل  :يف الظاهر والباطن يشهد به على اهلل وذلك
أن الظهر أربع ألن ذلك  :مثل .يفترقوا فيه فاحلكم كله واحد يلزمنا أن ال نقبل منهم إال ما قلنا

  .له من املسلمني وال يسع أحدا يشك فيهالذي ال منازع فيه وال دافع 

لست أحسبه خيفي عليك وال على أحد حضرك أنه ال يوجد يف علم اخلاصة ما يوجد يف  :قلت له 
علم العامة على ما وصفت ال تلقى أحدا من املسلمني إال  :وكيف قلت :قال .علم العامة

ت يف مجل الفرائض وعدد الالوات وجدت علمه عنده وال يرد منها أحد شيئا على أحد فيه كما وصف
وما أشبهها وعلم اخلاصة علم السابقني والتابعني من بعدهم إىل من لقيت ختتلف أقاويلهم وتتباين تباينا 
بينا فيما ليس فيه نص كتاب يتأولون فيه ومل ذهبوا إىل القياس فيحتمل القياس االختالف فإذا اختلفوا 

وليست هكذا  .خالفه أنه خمطىء عنده وكذلك هو عند من خالفهفأقل ما عند امليالف ملن أقام عليه 
املنزلة األوىل وما قيل قياسا فأمكن يف القياس أن خيطىء القياس مل جيز عندك أن يكون القياس إحاطة وال 

 :فقال بعض من حضره .يشهد به كله على اهلل كما زعمت فذكرت أشياء تلزمه عندي سوى هذا

فأنا  :قال .ا أنه قد يدخل عليه كثري مما أدخلت عليه وال يدخل عليه كلهدع املسألة يف هذا وعندن
ما نقلته عامة عن عامة  :العلم من وجوه منها :قال .فاذكره :قلت .أحدث لك غري ما قال

هذا العلم املقدم الذي ال ينازعك فيه  :قلت .أشهد به على اهلل وعلى رسوله مثل مجل الفرائض
لتأويل فييتلف فيه فإذا اختلف فيه فهو على ظاهره وعامه ال يارف إىل أحد ومنها كتاب حيتمل ا

 ومنها ما  :قال .باطن أبدا وإن احتمله إال بإمجاع من الناس عليه فإذا تفرقوا فهو على الظاهر
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قد يقوم اجتمع املسلمون عليه وحكوا عمن قبلهم االجتماع عليه الن مل يقولوا هذا بكتاب وال سنة ف  

 .وذلك أن مجاعهم ال يكون عن رأي ألن الرأي إذا كان تفرق فيه .عندي مقام السنة اجملتمع عليها

ومنها علم اخلاصة وال تقوم احلجة بعلم اخلاصة حىت يكون نقله  :قال .فاف يل ما بعده :قلت
 يكون مبتدؤه من الوجه الذي يؤمن فيه الغلط مث آخر هذا القياس وال يقاس منه الشيء بالشيء حىت
وال يسع التفرق  .ومادره ومارفه فيما بني أن يبتدىء إىل أن ينقضي سواء فيكون يف معىن األصل

 .يف شيء مما وصفت من سبيل العلم واألشياء على أصوهلا حىت جتتمع العامة على إزالتها عن أصوهلا

ذكرت من العلم  أما ما :فقلت :قال .واإلمجاع حجة على كل شيء ألنه ال ميكن فيه اخلطأ
ال ختتلف فيه العوام بل  :أفرأيت الثاين الذي قلت :األول من نقل العوام عن العوام فكما قلت

أو تعرف العوام الذين ينقلون عن العوام  .جتتمع عليه وحتكي عمن قبلها االجتماع عليه أتعرفه فتافه
علم وال جند أحدا بالغا يف فأولئك العلماء ومن ال ينسب إىل ال .أهم كمن قلت يف مجل الفرائض

بل هو  :اإلسالم غري مغلوب على عقله يشك أن فرض اهلل أن الظهر أربع أم هو وجه غري هذا قال
هذا إمجاع العلماء دون من ال علم له جيب إتباعهم فيه ألهنم  :فافه قال :قلت .وجه غري هذا

جة على من ال علم له وإذا افترقوا مل فإذا اجتمعوا قامت هبم احل .منفردون بالعلم دوهنم جمتمعون عليه
تقدم هبم على أحد حجة وكان احلق فيما تفرقوا فيه أن يرد إىل القياس على ما اجتمعوا عليه فأي حال 
وجدهتم هبا دلتين على حال من قبلهم إن كانوا جمتمعني من جهة علمت أن من كان قبلهم من أهل 

فإن كانوا متفرقني علمت أن من كان قبلهم  .من جهة العلم جمتمعون من كل قرن ألهنم ال جيتمعون
وسواء كان اجتماعهم من خرب حيكونه أو غري خرب لالستدالل أهنم ال  .كانوا متفرقني من كل قرن
وسواء إذا تفرقوا حكوا خربا مبا وافق بعضهم أو مل حيكوه ألين ال أقبل من  .جيتمعون إال خبرب الزم

فأما ما تفرقوا يف قبوله فإن الغلط ميكن فيه فلم تقدم حجة بأمر  .ولهأخبارهم إال ما أمجعوا على قب
هذا جتويز إبطال األخبار وإثبات اإلمجاع ألنك زعمت أن  :فقلت له :قال .ميكن فيه الغلط

إمجاعهم حجة كان فيه خرب أو مل يكن فيه وأن افتراقهم غري حجة كان فيه خرب أو مل يكن فيه وقلت 
هم من نابه أهل بلد من  :قال .الذين إذا أمجعوا قامت بإمجاعهم حجةومن أهل العلم  :له



أرأيت  .فمثل الفقهاء الذين إذا أمجعوا كانوا حجة :قلت .البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا حكمه
 إن كانوا عشرة فغاب واحد أو حضر ومل يتكلم أجتعل التسعة إذا 
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أفرأيت إن مات أحدهم أو غلب على  :ال قلت :فإن قلت :قالاجتمعوا أن يكون قوهلم حجة   

نعم وكذا لو مات مخسة أو تسعة للواحد أن يقول  :فإن قلت :عقله أيكون للتسعة أن يقولوا قال
فقد  :قلت .فدع هذا :ال قلت فأي شيء قلت فيه كان متناقضا قال :فإن قلت :قال

كل فرقة منهم تناب منها من تنتهي إىل قوله  وجدت أهل الكالم منتشرين يف أكثر البلدان فوجدت
أيدخلون يف الفقهاء الذين ال يقبل من الفقهاء حىت جيتمعوا معهم أم  .وتضعه املوضع الذي وصفت

  .فإن شئت فقله :إهنم داخلون فيهم قلت :فإن قلت :خارجون منهم قال

ال ميسح أحد ألين  :فإن قلت :فما تقول يف املسح على اخلفني قال :قلت .فقد قلته :قال 
 :وكذلك تقول يف كل شيء قال :قلت .إذا اختلفوا يف شيء رددته إىل األصل واألصل الوضوء

كيف ترمجه وممن نص بعض  :قلت .نعم :فما تقول يف الزاين الثيب أترمجه قال :قلت .نعم
د منهما مائة الزانية والزاين فاجلدوا كل واح  :الناس علماء أن ال رجم على زان لقول اهلل تعاىل

ومن قال هذا  .جلدة  فكيف ترمجه ومل ترده إىل األصل من أن دمه حمرم حىت جيتمعوا على حتليله
إن أعطيتك هذا دخل علي فيه شيء  :قال .القول حيتج بأنه زان داخل يف معىن اآلية وأن جيلد مائة

 .ب األولفال أعطيك هذا وأجيبك فيه غري اجلوا :قال .أجل :قلت .جياوز القدر كثرة

أفتاف القليل  :قلت .ال أنظر إىل قليل من املفتيني وأنظر إىل األكثر :قال .فقل :قلت
ما أستطيع أن أحدهم  :الذين ال تنظر إليهم أهم إن كانوا أقل من ناف الناس أو ثلثهم أو ربعهم قال

فحدهم مبا  :قلت .هؤالء متقاربون :أفعشرة أكثر من تسعة قال :قلت .ولكن األكثر
 .فكأنك أردت أن جتعل هذا القول مطلقا غري حممود :قلت .ما أقدر أن أحدهم :قال .ئتش

هؤالء األقل أفترضى  :وإذا أردت رد قول قلت .عليه األكثر :فإذا أخذت بقول اختلف فيه قلت



من غريك مبثل هذا اجلواب رأيت حني صرت إىل أن دخلت فيما عبت من التفرق أرأيت لو كان 
ستة فاتفقوا وخالفهم أربعة أليس قد  :عشرة فزعمت أنك ال تقبل إال من األكثر فقالالفقهاء كلهم 

األربعة يف قول غريه  :بلى قلت :فإن قلت :شهدت للستة بالاواب وعلى األربعة باخلطأ قال
فتدع قول  :قلت .فآخذ بقول الستة :قال .فاتفق اثنان من الستة معهم وخالفهم أربعة

أخذ بقول امليطئني باالثنني وقد أمكن عليهم مرة وأنت تنكر قول ما أمكن فيه املايبني باالثنني وت
ال تقوم احلجة إال مبا أمجع عليه الفقهاء يف  :أرأيت قولك :وقلت له .اخلطأ فهذا قول متناقض

 مجيع البلدان أجتد السبيل إىل إمجاعهم كلهم وال تقوم 
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ما يوجد  :لهم أو تنقل عامة عن عامة عن كل واحد منهم قالاحلجة على أحد حىت تلقاهم ك  
وإن مل تقبل عن كل واحد إال  .فإن قبلت عنهم بنقل اخلاصة فقد قبلت فيما عبت :قلت .هذا

بنقل العامة مل جند يف أصل قولك ما اجتمع عليه البلدان إذا مل تقبل نقل اخلاصة ألنه ال سبيل إليه ابتداء 
  .يف موضع وال جتد اخلري عنهم بنقل عامة عن عامة ألهنم ال جيتمعون لك

فأمسعك قلدت أهل احلديث وهم عندك خيطئون فيما يدينون به من قبول احلديث فكيف  :قلت 
تأمنهم على اخلطأ فيما قلدوه الفقه ونسبوه إليه فأمسعك قلدت من ال ترضاه وأفقه الناس عندنا وعند 

  .ن اجلهل عندك قبول خرب االنفرادأكثرهم أتبعهم للحديث وذلك أجهلهم أل

 .وكذلك أكثر ما حيتاجون فيه إىل الفقهاء ويفضلوهنم به مع أن الذي يناف غري موجود يف الدنيا 

إمنا أنظر يف هذا إىل من يشهد  :فإين أقول .فكيف ال يوجد قال هو أو بعض من حضر معه :قال
أهله الذين هم مبثل صفته يدفعونه عن الفقه ليس من بلد إال وفيه من  :قلت .له أهل احلديث بالفقه

وتنسبه إىل اجلهل أو إىل أنه ال حيل له أن يفيت وال حيل ألحد أن يقبل قوله وعلمت تفرق أهل كل بلد 
 .بينهم مث علمت تفرق كل بلد يف غريهم فعلمنا أن من أهل مكة من كان ال يكاد خيالف قول عطاء

ا الزجني ابن خالد فكان منهم من يقدمه يف الفقه ومنهم من مييل إىل ومنهم من كان خيتار عليه مث أفىت هب



وعلمت أن  .قول سعيد بن سامل وأصحاب كل واحد من هذين يضعفون اآلخر ويتجاوزون القاد
أهل املدينة كانوا يقدمون سعيد بن املسيب مث يتركون بعض قوله مث حدث يف زماننا منهم مالك كان 

وقد رأيت ابن أيب الزناد جياوز القاد  .ه يسرف عليه يف تضعيف مذاهبهمكثري منهم من يقدمه وغري
يف ذم مذاهبه ورأيت املغرية وابن أيب حازم والدراوردي يذهبون من مذاهبه ورأيت من يذمهم ورأيت 
بالكوفة قوما مييلون إىل قول ابن أيب ليلى يذمون مذاهب أيب يوسف وآخرين مييلون إىل قول أيب يوسف 

ذاهب ابن أيب ليلى وما خالف أبا يوسف وآخرين مييلون إىل قول الثوري وآخرين إىل قول يذمون م
وبلغين غري ما وصفت من البلدان شبيه مبا رأيت مما وصفت من تفرق أهل  .احلسن بن صاحل

ورأيت املكيني يذهبون إىل تقدمي عطاء يف العلم على التابعني ويف بعض العراقيني من يذهبون  .البلدان
ىل تقدمي إبراهيم النيعي مث لعل كل صنف من هؤالء قدم صاحبه أن يسرف يف املباينة بينه وبني من إ

وهكذا رأيناهم فيمن نابوا من العلماء الذين أدركنا فإذا كان أهل  .قدموا عليه من أهل البلدان
 األماار خيتلفون هذا االختالف فسمعت بعض 

   
 

 2848 :صفحة 
 
باهلل ما كان لفالن أن يفيت لنقص عقله وجهالته وما كان حيل لفالن أن يسكت من يفيت منهم حيلف   

ما كان حيل له أن يفيت  :ورأيت من أهل البلدان من يقول .من أهل العلم -يعين آخر  -
مث وجدت أهل كل بلد  .جبهالته يعين الذي زعم غريه أنه ال حيل له أن يسكت لفضل علمه وعقله

ن أهل زماهنم فأين اجتمع لك هؤالء على تفقه واحد أو تفقه عام وكما كما وصفت فيما بينهم م
فإن أمجعوا لك على نفر منهم  .وصفت رأيهم أو رأي أكثرهم وبلغين عمن غاب عين منهم شبيه هبذا

وإهنم إن تفرقوا كما زعمت  :قال .فتجعل أولئك النفر علماء إذا اجتمعوا على شيء قبلته
أو غفلة أو نفاسة من بعضهم على بعض فإمنا أقبل منهم ما اجتمعوا عليه  باختالف مذاهبهم أو تأويل

ال ولكن  :فإن مل جيمعوا لك على واحد منهم أنه يف غاية فكيف جعلته عاملا قال :فقيل له .معا
وجيتمعون لك على أن من مل تدخله يف مجلة  .نعم :قلت .جيتمعون على أنه يعلم من العلم



فلم قدمت هؤالء وتركتهم يف أكثر هؤالء أهل الكالم وما  .يعلمون من العلمالعلماء من أهل الكالم 
إال أنك جتمع إىل ذلك أن تدعي اإلمجاع وإن يف دعواك اإلمجاع  .أمسك وطريقك إال بطريق التفرق

فهل من  :قال .خلااال جيب عليك يف أصل مذاهبك أن تنتقل عن دعوى اإلمجاع يف علم اخلاصة
مد اهلل كثريا يف مجلة الفرائض اليت ال يسع جهلها فذلك اإلمجاع هو الذي لو حن .نعم :إمجاع قلت

أمجع الناس مل جتد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإمجاع فهذه الطريق اليت  :قلت
  .يادق هبا من ادعى اإلمجاع فيها

من اإلمجاع حيث قد فأما ما ادعيت  .ويف أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون األصول غريها 
 :أجيوز أن يكون هذا إمجاعا قال .أدركت التفرق يف دهرك وحتكي عن أهل كل قرن فانظره

قد ادعى بعض أصحابك اإلمجاع فيما ادعى من ذلك فما مسعت منهم أحدا ذكر قوله إال عائبا  :فقال
أخرى أن يدرك  من أين عبته وعابوه وإمنا ادعاء إمجاع فرقة :قلت .لذلك وإن ذلك عندي ملعيب

إمنا عبناه أنا جند يف املدينة اختالفا يف كل قرن فيما  :قال .من ادعائك اإلمجاع على األمة يف الدنيا
يدعي فيه اإلمجاع وال جيوز اإلمجاع إال على ما وصفت من أن يكون خمالف فلعل اإلمجاع عنده األكثر 

كثر إذا كان ال يروى عنهم شيئا ومن مل فليس ينبغي أن يقول إمجاعا ويقول األ .وإن خالفهم األقل
يرو عنه شيء يف شيء مل جيز أن ينسب إىل أن يكون جممعا على قوله كما ال جيوز أن يكون منسوبا إىل 

إن كان ما قلت من هذا كما قلت فالذي يلزمك فيه أكثر ألن اإلمجاع يف علم  :فقلت له .خالفه
 اخلاصة إذا مل يوجد يف فرقة كان أن 

   
 

 2849 :ة صفح
 
 :قال .اإلمجاع خالف اإلمجاع :وقلت قولك وقول من قال :يوجد يف الدنيا أبعد قال  

إن كان اإلمجاع قبلك إمجاع الاحابة أو التابعني أو القرن الذين يلوهنم  :فأوجدين ما قلت قلت
 .ما هو اجعل له مثاال ألعرفه :قال .فأنت تثبت عليهم أمرا تسميه إمجاعا .وأهل زمانك

كأنك ذهبت إىل أن جعلت ابن املسيب عامل أهل املدينة وعطاء عامل أهل مكة واحلسن عامل  :لتق



 :قال .أهل البارة والشعيب عامل أهل الكوفة من التابعني فجعلت اإلمجاع ما أمجع عليه هؤالء

زعمت أهنم مل جيتمعوا قط يف جملس علمته وإمنا استدللت على إمجاعهم بنقل اخلرب  :قلت .نعم
عنهم وأنك ملا وجدهتم يقولون يف األشياء وال جتد فيها كتابا وال سنة استدللت على أهنم قالوا هبا من 

هكذا  :قال .القياس العلم الثابت الذي أمجع عليه أهل العلم أنه حق :فقلت .جهة القياس
روه وما قد ميكن أن يكونوا قالوا ما مل جتده أنت يف كتاب وال سنة وإن مل يذك :وقلت له .قلت

إن هذا وإن أمكن عليهم فال أظن هبم أهنم علموا  :يرون مل يذكروه وقالوا بالرأي دون القياس قال
ألنك وجدت أقاويلهم تدل على  :فقلت له .شيئا فتركوا ذكره وال أهنم قالوا إال من جهة القياس

 :وقلت له .عليهمألنه الذي جيب  .أهنم ذهبوا إىل أن القياس الزم هلم أو إمنا هذا شيء ظننته

  .ما أرى ما وصفت لك :قال .فلعل القياس ال حيل عندهم حمله عندك

  .هذا الذي رويته عنهم من أهنم قالوا من جهة القياس توهم مث جعلت التوهم حجة :فقلت له 

من غري الطريق اليت أخذته  :قلت .فمن أين أخذت القياس أنت ومنعت أن ال يقال إال به :قال 
أرأيت الذين نقلوا لك عنهم أهنم قالوا فيما جتد أنت  :وقلت .تبته يف غري هذا املوضعمنها وقد ك

إذا وجدت أفعاهلم جمتمعة على شيء فهو دليل على  :وقلت .فيه خربا فتومهت أهنم قالوه قياسا
نيب إمجاعهم أنقلوا إليك عنهم أهنم قالوا من جهة اخلرب املنفرد فروى ابن املسيب عن أيب هريرة عن ال

وعن أيب سعيد اخلدري يف الارف  .وأخذ به وله فيه خمالفون من األمة .صلى اهلل عليه وسلم شيئا
شيئا فأخذ به وله فيه خمالفون من األمة وروى عطاء عن جابر بن عبد اهلل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

اهلل عن النيب صلى اهلل عليه  يف امليابرة شيئا وأخذ به وله فيه خمالفون وروى الشعيب عن علقمة عن عبد
وروى احلسن عن رجل عن النيب  .وسلم أشياء أخذ هبا وله فيها خمالفون من الناس اليوم وقبل اليوم

ورووا لك عنهم أهنم  .صلى اهلل عليه وسلم أشياء أخذ هبا وله فيها خمالفون من الناس اليوم وقبل اليوم
 :قال .يها قضاء صاحبه وكانوا على ذلك حىت ماتواعاشوا يقولون بأقاويل خيالف كل واحد منهم ف

  .نعم
  
   
 



 2850 :صفحة 
 
فهؤالء جعلتهم أئمة يف الدين وزعمت أن ما وجد من فعلهم  :فقلت له .قد رووا هذا عنهم  

جممعا عليه لزم العامة األخذ به ورويت عنهم سننا شىت وذلك قبول كل واحد منهم اخلرب على االنفراد 
ال ينبغي قبول اخلرب  :االختالف مث عبت ما أمجعوا عليه ال شك فيه وخالفتم فيه فقلت ونوسعهم يف

وتومهت عليهم أهنم قاسوا فزعمت أنه ال حيل ألحد أن يدع  .على االنفراد وال ينبغي االختالف
  .القياس وال يقول إال مبا يعرف أن قولك اإلمجاع خالف اإلمجاع هبذا

ن على شيء علموه وقد ماتوا مل يقل أحد منهم قط اإلمجاع علمناه وبأنك زعمت أهنم ال يسكتو 
أو ما كفاك عيب اإلمجاع أنه مل يرو عن أحد بعد رسول  .واإلمجاع أكثر العلم لو كان حيث ادعيته

 :اهلل صلى اهلل عليه وسلم دعوى اإلمجاع إال فيما ال خيتلف فيه أحد إال عن أهل زمانك هذا فقال

فكيف صرت إىل أن  :قلت .ال :قال .أفحمدت ما ادعي منه :قلت .فقد ادعاه بعضهم
تدخل فيما ذممت يف أكثر مما عبت أال تستدل من طريقك أن اإلمجاع هو ترك ادعاء اإلمجاع وال حتسن 

معاذ اهلل أن يكون هذا  :النظر لنفسك إذا قلت هذا إمجاع فيوجد سواك من أهل العلم من يقول لك
أنه إمجاع اختالف من كل وجه يف بلد أو أكثر من حيكي لنا عنه من أهل بل فيما ادعيت  .إمجاعا
ناري بك إىل املسألة عما لزم لنا ولك  :وقلت لبعض من حضر هذا الكالم منهم :قال .البلدان
أفرأيت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأي شيء تثبت  :قلت .وما هو :قال .من هذا
زعم أهنا تثبت من أحد ثالثة  :ما هو قال :اله لك صاحبنا فقلتأقول القول األول الذي ق :قال

أكقولكم األول مثل أن  :قلت .خرب العامة عن العامة :فاذكر األول منها قال :وجوه قلت
تواتر  :فما الوجه الثاين قال .نعم فقلت هذا مما ال خيالفك فيه أحد علمته :الظهر أربع قال

 .خبار بأقل مما يثبت اخلرب واجعل له مثاال لنعلم ما يقول وتقولفقلت له حدد يل تواتر األ .األخبار

إذا وجدت هؤالء النفر لألربعة الذين جعلتهم مثاال يروون واحدا فتتفق روايتهم أن  .نعم :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حرم شيئا أو أحل شيئا استدللت على أهنم بتباين بلداهنم وأن كال منهم 

غري الذي قبله عنه صاحبه وقبله عنه من أداه إلينا ممن مل يقبل عن صاحبه أن روايتهم إذا  قبل العلم عن
ال  :فقلت له :قال .كانت هذا تتفق عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فالغلط ال ميكن فيها



ن يكون تواتر األخبار عندك عن أربعة يف بلد والء إن قبل عنهم أهل بلد حىت يكون املدين يروي ع
 املدين واملكي يروي عن املكي والباري عن الباري والكويف عن الكويف حىت ينتهي كل واحد 
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منهم حبديثه إىل رجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم غري الذي روى عنه صاحبه وجيمعوا   

ألهنم إذا كانوا يف  .نعم :قال .مجيعا على الرواية عن النيب صلى اهلل عليه وسلم للعلة اليت وصفت
  .بلد واحد أمكن فيهم التواطؤ على اخلرب وال ميكن فيهم إذا كانوا يف بلدان خمتلفة

فاذكر ما  :قال .لبئسما نثبت به على من جعلته إماما يف دينك إذا ابتدأت وتعقبت :فقالت له 
من أثىن اهلل تعاىل عليهم أرأيت لو لقيت رجال من أهل بدر وهم املقدمون و :يدخل علي فيه فقلت له

يف كتابه فأخربك خربا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل تلفه حجة وال يكون عليك خربه حجة ملا 
وصفت أليس من بعدهم أوىل أن ال يكون خرب الواحد منهم مقبوال لنقاهم عنهم يف كل فضل وأنه 

  .بلى :ميكن فيهم ما أمكن فيمن هو خري منهم وأكثر منه قال

أفتحكم فيما تثبت من صحة الرواية فأجعل أبا سلمة باملدينة يروي لك أنه مسع جابر بن عبد  :فقلت 
واجعل الزهري يروي لك  .اهلل يروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف فضل أيب سلمة وفضل جابر

 عليه مسعت النيب صلى اهلل :مسعت عمر أو أبا سعيد اخلدري يقول :أنه مسع ابن املسيب يقول
 :مسعت الشعيب أو مسعت إبراهيم التيمي يقول أحدمها :وسلم واجعل أبا إسحاق الشيباين يقول

واجعل أيوب  .مسعت الرباء بن عازب أو مسعت رجال من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يسميه
ليه مسعت أبا هريرة أو رجال غريه من أصحاب النيب صلى اهلل ع :يروي عن احلسن الباري يقول

نعم  :مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم بتحليل الشيء أو حترمي له أتقوم هبذا حجة قال :وسلم يقول
أميكن يف الزهري عندك أن يغلط على ابن املسيب وابن املسيب على من فوقه ويف أيوب أن  :فقلت له

خرب يلزمك أن تثبت  :قلت .نعم :فإن قلت :يغلط على احلسن واحلسن على من فوقه فقال



الواحد على ما ميكن فيه الغلط ممن لقيت وممن هو دون من فوقه ومن فوقه دون أصحاب النيب صلى اهلل 
  .عليه وسلم

وترد خرب الواحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم خري ممن  
 عليه وسلم وهم خري الناس وتقبله بعدهم فترد اخلرب بأن ميكن فيه الغلط عن أصحاب النيب صلى اهلل

عمن ال يعد هلم يف الفضل ألن كل واحد من هؤالء ثبت عمن فوقه ومن فوقه ثبت عمن فوقه حىت 
هذا هكذا إن قلته  :قال .ينتهي اخلرب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهذه الطريق اليت عبت

ال بالرجوع عنه أو ترك اجلواب بالروغان ال يدفع هذا إ :ولكن أرأيت إن مل أعطك هذا هكذا قلت
 ال أقبل  :قال فإن قلت .واالنقطاع والروغان أقبح
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من واحد نثبت عليه خربا إال من أربعة وجوه متفرقة كما مل أقبل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم إال   

ال يوجد  .إذا نقول به :فهذا يلزمك أفتقول به قال :فقلت له :قال .عن أربعة وجوه متفرقة
وتعلم أنت أنه ال يوجد أربعة عن الزهري وال ثالثة الزهري  .أجل :فقلت :قال .هذا أبدا

 .ولكن دع هذا .أجل :قال .رابعهم عن الرجل من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

إال من  ال أقبل :أقبل من أربعة دون ثالثة أرأيت إن قال لك رجل :من قال :وقلت له :قال
  .إمنا مثلتهم :من سبعني ما حجتك عليه ومن وقت لك األربعة قال :مخسة أو قال آخر

أو تعرفه فال تظهره ملا يدخل عليك فتبني انكساره  :قلت .ال :أفتجد من يقبل منه قال :قلت 
 .فما الوجه الثالث الذي يثبت به عن النيب صلى اهلل عليه وسلم :وقلت له أو لبعض من حضر معه

إذا روى عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الواحد من أصحابه احلكم حكم به فلم خيالفه غريه  :قال
  .أحدمها أنه إمنا حدث به يف مجاعتهم :استدللنا على أمرين

أن تركهم الرد عليه خبرب خيالفه إمنا كان عن معرفة منهم بأن ما كان كما خيربهم فكان  :والثاين 
  .قلما رأيتكم تنتقلون إىل شيء إال احتججتم بأضعف مما تركتم :لت لهق .خربا عن عامتهم



أميكن لرجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم حيدث  :قلت له .أبن لنا ما قلت :فقال 
باملدينة رجال أو نفرا قليال ما تثبته عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وميكن أن يكون أتى بلدا من 

 :فإن قلت :واحدا أو نفرا أو حدث به يف سفر أو عند موته واحدا أو أكثر قال البلدان فحدث به

فقد جتد العدد من التابعني  :قلت .ال ميكن أن حيدث واحدهم باحلديث إال وهو مشهور عندهم
يروون احلديث فال يسمون إال واحدا ولو كان مشهورا عندهم بأهنم مسعوا من غريه مسعوا من مسعوه 

م خيتلفون يف الشيء قد روي فيه احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فيقول بعضهم منه وقد جنده
لو مسع الذي قال خبالف  :فمن أين ترى ذلك قلت :قال .قوال يوافق احلديث وغريه قوال خيالفه

قد روى  :وقلت له .احلديث احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ما قال إن شاء اهلل تعاىل خبالفه
مني مع الشاهد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ابن عباس وغريه ومل حيفظ عن أحد من أصحاب الي

 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم علمته خالفها فيلزمك أن تقول هبا على أصل مذهبك وجتعلها إمجاعا

 ما زلت أرى ذلك فيه ويف غريه مما كلمتمونا :قلت .ليس ما قال من هذا مذهبنا :فقال بعضهم
هي خمتلف فيها غري  .ال :فقلت .فاليمني مع الشاهد إمجاع باملدينة :قال .به واهلل املستعان

 أنا نعمل مبا اختلف فيه إذا 
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من  :وقلت له :قال .ثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الطريق الذي يثبت منها  

أصحاب  :ختلفوا طرحت الختالفهم احلديث قالالذين إذا اتفقت أقاويلهم يف اخلرب صح وإذا ا
فهل يستدرك عنهم العلم بإمجاع أو  :قلت .ال :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خرب اخلاصة قال

ما مل أستدركه خبرب العامة نظرت إىل إمجاع أهل العلم اليوم فإذا وجدهتم ما  :اختالف خبرب عامة قال
  .عن اختالف من مضى قبلهمأمجعوا عليه استدللت على أن اختالفهم 

أقول  :قلت .ماذا :فنقول :قال .أفرأيت استدالال بأن إمجاعهم خرب مجاعتهم :قلت له 
ال يكون ألحد أن يقول حىت يعلم إمجاعهم يف البلدان وال يقبل على أقاويل من نأت داره منهم وال 



قد يضيق  :قال .ئتفقله إن ش :قلت .فإن قلته :قال .قربت إال خبرب اجلماعة عن اجلماعة
إذا زعمت  .وهو مع ضيقه غري موجود ويدخل عليك خالفه يف القياس :فقلت له .هذا جدا

للواحد أن يقيس فقد أجزت القياس والقياس قد ميكن فيه اخلطأ وامتنعت من قبول السنة إذا كان ميكن 
عهم يدل لو أرأيت قولك إمجا :وقلت لبعض .فيمن رواها اخلطأ فأجزت األضعف ورددت األقوى

ما قبلنا اخلرب فيه والذي ثبت مثله عندنا عمن قبلنا وحنن جممعون  :قالوا لك قلنا به جمتمعني ومتفرقني
على أن جائزا لنا فيما ليس فيه نص وال سنة أن نقول فيه بالقياس وإن اختلفنا أفتبطل أخبار الذين 

 :ه يف غريه أرأيت لو قال لك قائلزعمت أن أخبارهم وما اجتمعت عليه أفعاهلم حجة يف شيء وتقبل

أنا أتبعهم يف تثبيت أخبار الاادقني وإن كانت منفردة وأقبل عنهم القول بالقياس فيما ال خرب فيه 
فأوسع أن خيتلفوا فأكون قد تبعتهم يف كل حال أكان أقوى حجة وأوىل باتباعهم وأحسن ثناء عليهم أم 

ت قولك إمجاع أصحاب رسول اهلل صلى اهلل أرأي :وقلت .نعم :قلت .هبذا تقول :أنت قال
ال أعين هذا  :أو يفعلوا فعال واحدا قال .عليه وسلم ما معناه أتعىن أن يقولوا أو أكثرهم قوال واحدا

  .وهذا غري موجود

ولكن إذا حدث واحد منهم احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل يعارضه منهم معارض خبالفه  
أو ليس قد حيدث وال  :قلت .هم به وأهنم علموا أن ما قال منه كما قالفذلك داللة على رضا

يسمعونه وحيدث وال علم ملن مسع حديثه منهم أن ما قال كما قال وأنه خالف ما قال وإمنا على احملدث 
ولكن األئمة من  :قد ميكن هذا على ما قلت :قال .أن يسمع فإذا مل يعلم خالفه فليس له رده

 صلى اهلل عليه وسلم فال ميكن أبدا أن حيدث حمدثهم بأمر فيدعوا معارضته إال عن أصحاب رسول اهلل
 فإذا حكم حاكمهم فلم  :فأقول :وقال .علم بأنه كما قال
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أفيمكن  :فلت .يناكروه فهو علم منهم بأن ما قال احلق وكان عليهم أن يقيموا على ما حكم فيه  

 :فإن قلت :يف الظاهر كما قبلوا شهادة الشاهدين بادقهما يف الظاهر قالأن يكونوا صدقوه بادقه 



ال فيما عليهم الداللة فيه بأهنم قبلوا خرب الواحد وانتهوا إليه علمت أنك  :إذا قلت :فقلت .ال
  .وإذا قلت فيما ميكن مثله ال ميكن كنت جاهال مبا جيب عليك .جاهل مبا قلنا

إن صمتهم عن املعارضة قد يكون علم مبا قال وقد يكون  :قول :قلت .ماذا :فتقول :قال 
ويكون أكثرهم مل يسمعه ال كما قلت  .عن غري علم به ويكون قبوال له ويكون عن وقوف عنه

 :قلت لبعضهم .فدع هذا :قال .واستدالال عنهم فيما مسعوا قوله ممن كان عندهم صادقا ثبتا

 .نعم :وى فيه بني احلر والعبد وجعل اجلد أبا قالهل علمت أن أبا بكر يف إمارته قسم ماال فس

عارضوه يف  :ولو قلت .نعم :فقبلوا منه القسم ومل يعارضوه يف اجلد يف حياته قال :قلت
فجاء عمر ففضل  :قال .نعم وال أقوله :قال .فقد أراد أن حيكم وله خمالف :حياته قلت

 .نعم :قسم وشرك بني اجلد واإلخوة قالالناس يف القسم على النسب والسابقة وطرح العبيد من ال

فهذا على أخبار العامة عن  :قلت .نعم :قال .وويل علي فسوى بني الناس يف القسم :قلت
 :فتقول فيها أنت ماذا قلت :قال .فقل فيها ما أحببت :قلت .نعم :قال .ثالثتهم عندك

إن شاء اهلل  -دون وسع كال أقول إن ما ليس فيه نص كتاب وال سنة إذا طلب باالجتهاد فيه اجملته
لئن قلت العمل  :فقل أنت ما شئت قال .أن يفعل ويقول مبا رآه حقا ال على ما قلت -تعاىل 

بل مل يكونوا  :ولئن قلت .األول يلزمهم كان ينبغي للعمل الثاين والثالث أن يكون مثله ال خيالفه
  .اجتهاده وإن خالفهم وافقوا أبا بكر على فعله يف حياته ليدخل على أن له ميضي له

ال أعرف هذا عنهم وال أقبله حىت أجد العامة تنقله عن العامة  :فإن قلت :قال .أجل :قلت 
ما نعلم أحدا شك يف هذا وال روي عن  :فتقول عنهم حدثنا مجاعة ممن مضى قبلهم بكذا فقلت له

رضك يف مجيع ما زعمت أحد خالفه فلئن مل جتز أن يكون مثل هذا ثابتا فما حجتك على أحد إن عا
فإن اهلل عز وجل ذم على االختالف  :أنه إمجاع بأن يقول مثل ما قلت فقال مجاعة ممن حضر منهم

فسل  :فأسألك قال :قلت .حكم :حكمان أم حكم قال :فذممناه فقلت له يف االختالف
الذين أفتعلم من أدركت من أعالم املسلمني  :قلت .ال :أتوسع من االختالف شيئا قال :قلت

فقل فيهم  :قلت .نعم :أفتوا عاشوا أو ماتوا وقد خيتلفون يف بعض أمور حيكون عمن قبلهم قال
 فقد خالفت  :فإن قلت قالوا مبا ال يسعهم قلت :قال .ما شئت
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 :قلت .نعم :أفيسعهم القياس قال :قلت .فدع هذا :قال .أجل :قال .اجتماعهم  

إىل أي  :فيقولون :فإن قلت ال قلت :عهم أن ميضوا على القياس قالفإن قاسوا فاختلفوا يس
قالوا قد فعلنا فرأيت القياس مبا قلت ورأى هذا القياس مبا  :فلت .إىل القياس :شيء ناري قال

فال  :فإن قلت نعم قلت :من أقطار األرض قال :قلت .فال يقولون حىت جيتمعوا :قال قال
قد اجتمع اثنان فاختلفا فكيف  :قلت .فلو اجتمعوا :قال .فواميكن أن جيتمعوا ولو أمكن اختل

ففعلوا فزعم كل واحد من امليتلفني أن الذي قاله  .ينبه بعضهم بعضا :إذا اجتمع األكثر قال
قد زعمت أن يف اختالف كل  :يسع االختالف يف هذا املوضع قلت :فإن قلت :قال .القياس

ما تقول أنت  :قال .س االختالف إال حكما واحداواحد من امليتلفني حكمني وتركت قولك لي
االختالف وجهان فما كان هلل فيه نص حكم أو لرسوله سنة أو للمسلمني فيه إمجاع مل يسع أحدا علم 
من هذا واحدا أن خيالفه وما مل يكن فيه من هذا واحد كان ألهل العلم االجتهاد فيه بطلب الشبهة 

هد من له أن جيتهد وسعه أن يقول مبا وجد الداللة عليه بأن يكون يف بأحد هذه الوجوه الثالثة فإذا اجت
فإن ورد أمر مشتبه حيتمل حكمني خمتلفني فاجتهد فيالف اجتهاده  .معىن كتاب أو سنة أو إمجاع

فما حجتك فيما  :قال .اجتهاد غريه وسعه أن يقول بشيء وغريه خبالفه وهذا قليل إذا نظر فيه
 .فاذكر الفرق بني حكم االختالف :قال .بالكتاب والسنة واإلمجاع االستدالل :قلت قلت له

وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات    :قال اهلل عز وجل :قلت له
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهتم البينة  فإمنا رأيت اهلل ذم االختالف يف   :وقال

قد عرفت هذا فما الوجه الذي دلك على  :قال .م عليهم احلجة ومل يأذن هلم فيهاملوضع الذي أقا
فرض اهلل على الناس التوجه يف القبلة إىل  :أن ما ليس فيه نص حكم وسع فيه االختالف فقلت له

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام وإنه للحق من ربك وما   :املسجد احلرام فقال
تعلمون   ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا اهلل بغافل عما 

وجوهكم شطره  أفرأيت إذا سافرنا واختلفنا يف القبلة فكان األغلب علي أهنا يف جهة واألغلب على 



الكعبة فهي وإن كانت ظاهرة يف موضعها فهي مغيبة  :فإن قلت .غريي يف جهة ما الفرض علينا
عليهم أن يطلبوا التوجه هلا غاية جهدهم على ما أمكنهم وغلب بالدالالت يف قلوهبم عمن نأوا عنها ف

 فإذا فعلوا وسعهم االختالف وكان كل مؤديا للفرض عليه باالجتهاد 
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ذوي   :ممن ترضون من الشهداء  وقال  :وقال اهلل :وقلت .يف طلب احلق املغيب عنه  

شهد عندمها شاهدان بأعياهنما فكانا عند أحد احلاكمني عدلني وعند  عدل منكم  أفرأيت حاكمني
فعلى الذي مها عنده عدالن أن جييزمها وعلى اآلخر الذي مها عنده غري عدلني  :اآلخر غري عدلني قال
أراك إذن جعلت االختالف  :فقلت له .نعم :قال .فهذا االختالف :أن يردمها قلت له

 .غيب إال هذا وكل وإن اختلف فعله وحكمه فقد أدى ما عليهال يوجد يف امل :فقال .حكمني

ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة  فإن   :قال اهلل عز وجل :وقلت له .فهكذا قلنا :قلت
حكم عدالن يف موضع بشيء وآخران يف موضع بأكثر أو أقل منه فكل قد اجتهد وأدى ما عليه وإن 

ظوهن واهجروهن يف املضاجع واضربوهن فإن أطعنكم  والاليت ختافون نشوزهن فع :اختلفا وقال
فإن خفتم أن ال يقيما حدود اهلل فال جناح عليهما فيما افتدت به  أرأيت إذا   :اآلية وقال عز وجل

 .فعلت امرأتان فعال واحدا وكان زوج إحدامها خياف نشوزها وزوج األخرى ال خياف به نشوزها

 :وقلت .واهلجر والضرب وال يسع اآلخر الضرب يسع الذي خياف به النشوز العظة :قال

 .وهكذا يسع الذي خياف أن ال تقيم زوجته حدود اهلل األخذ منها وال يسع اآلخر وإن استوى فعالمها

قال وإين وإن قلت هذا فلعل غريي خيالفين وإياك وال يقبل هذا منا فأين السنة اليت  :نعم قال :قال
ا عبد العزيز بن حممد عن يزيد بن عبد اهلل بن اهلاد عن حممد أخربن :دلت على سعة االختالف قلت

بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أيب قيس موىل عمرو بن العا  عن عمرو بن العا  أنه مسع رسول 
إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد   :اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
 :فحدثت هبذا احلديث أبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم فقال :اهلادفأخطأ فله أجر  قال يزيد بن 



ما وصفنا من أن احلكام واملفتيني إىل اليوم  :وماذا قلت :هكذا حدثين أبو سلمة عن أيب هريرة قال
قد اختلفوا يف بعض ما حكموا فيه وأفتوا وهم ال حيكمون ويفتون إال مبا يسعهم عندهم وهذا عندك 

  .ن إمجاعا إذا كان موجودا يف أفعاهلم االختالف واهلل أعلمإمجاع فكيف يكو
  

 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم  :جواز
 سيبويه وكما دلت 

  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :حلكم عند إرادة األيام وحدها كقولكهذا ا  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الاوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
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 بيان فرائض اهلل تعاىل  

أحدمها  :هلل عز وجل يف كتابه من وجهنيفرض ا :قال الشافعي :أخربنا الربيع بن سليمان قال 
واآلخر أنه أحكم فرضه  .أبان فيه كيف فرض بعضها حىت استغىن فيه بالتنزيل عن التأويل وعن اخلرب

بكتابه وبني كيف هي على لسان نبيه صلى اهلل عليه وسلم مث أثبت فرض ما فرض رسول اهلل صلى اهلل 
تاكم الرسول فيذوه وما هناكم عنه فانتهوا  وبقوله وما آ  :عليه وسلم يف كتابه بقوله عز وجل

 :فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم  إىل  تسليما  وبقوله عز وجل  :تبارك امسه

وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم  مع غري آية يف  
قال  .عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فبفرض اهلل عز وجل قبلفمن قبل  .القرآن هبذا املعىن



فالفرائض جتتمع يف أهنا ثابتة على ما فرضت عليه مث تفرقت شرائعها مبا فرق  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
فنفرق بني ما فرق منها وجنمع بني ما مجع منها فال  .اهلل عز وجل مث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

  .شريعة على غريها يقاس فرع

وأول ما نبدأ به من الشرائع الاالة فنحن جندها ثابتة على البالغني غري املغلوبني على عقوهلم ساقطة  
مث جند الفريضة منها والنافلة جمتمعتني يف أن ال جيوز الدخول يف واحدة  .عن احليض أيام حيضهن

وإذا كان املاء معدوما  .أو التيمم يف السفر منهما إال بطهارة املاء يف احلضر والسفر ما كان موجودا
ويف احلضر أو كان املرء مريضا ال يطيق الوضوء خلوف تلف يف العضو أو زيادة يف العلة وجندمها 

جمتمعتني يف أن ال ياليا معا إال متوجهني إىل الكعبة ما كانا يف احلضر ونازلني باألرض وجندمها وإذا 
ون للمالي تطوعا إن كان راكبا أن يتوجه حيث توجهت به دابته كانا مسافرين تفترق حاهلما فيك

يومىء إمياء وال جند ذلك للمالي فريضة حبال أبدا إال يف حال واحدة من اخلوف وجند املالي صالة 
وجند املتنفل جيوز له أن يالي  .جتب عليه إذا كان يطيق وميكنه القيام مل جتز عنه الاالة إال قائما

لي فريضة يؤديها يف الوقت قائما فإن مل يقدر أداها جالسا فإن مل يقدر أداها مضطجعا جالسا وجند املا
وجند الزكاة فرضا جتامع الاالة وختالفها وال جند الزكاة تكون  .ساجدا إن قدر وموميا إن مل يقدر

يست ختتلف إال ثابتة أو ساقطة فإذا ثبتت مل يكن فيها إال أداؤها مما وجبت يف مجيع احلاالت مستويا ل
وجند املرء إذا كان له مال حاضر جتب فيه الزكاة  .بعذر كما اختلفت تأدية الاالة قائما أو قاعدا

 والاالة ال تزول  .وكان عليه دين مثله زالت عنه الزكاة حىت ال يكون عليه منها شيء يف تلك احلال
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إذا كان عليه دين عشرين دينارا  :عي قول آخروللشاف :قال الربيع .يف حال يؤديها كما أطاقها  

خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم   :وله مثلها فعليه الزكاة يؤديها من قبل أن اهلل عز وجل قال
وتزكيهم هبا  فلما كانت هذه العشرون لو وهبها جازت هبته ولو تادق هبا جازت صدقته ولو تلفت 

ا مال من ماله وجبت عليه فيها الزكاة لقول اهلل فلما كانت أحكامها كلها تدل على أهن .كانت منه



وجند املرأة ذات املال تزول  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .خذ من أمواهلم  اآلية  :تبارك وتعاىل
  .عنها الاالة يف أيام حيضها وال تزول عنها الزكاة وكذلك الايب واملغلوب على عقله

  
 باب الاوم  

مث جند الاوم  .وجند الاوم فرضا بوقت كما أن الاالة فرض بوقت :تعاىلقال الشافعي رمحه اهلل  
وليس هكذا الاالة ال  .مرخاا فيه للمسافر أن يدعه وهو مطيق له يف وقته مث يقضيه بعد وقته

يرخص يف تأخري الاالة عن وقتها إىل يوم غريه وال يرخص له يف أن يقار من الاوم شيئا كما يرخص 
وال يكون صومه خمتلفا باختالف حاالته يف املرض والاحة وجنده إذا جامع  .الةيف أن يقار من الا

يف صيام شهر رمضان وهو واجد أعتق وإذا جامع يف احلج حنر بدنة وإن جامع يف الاالة استغفر ومل 
مث يكون مجاع كثري حمرم ال يكون يف شيء  .تكن عليه كفارة واجلماع يف هذا احلاالت كلها حمرم

ة مث جنده جيامع يف صوم واجب عليه يف قضاء شهر رمضان أو كفارة قتل أو ظهار فال يكون منه كفار
وجند املغمى عليه واحلائض ال صوم عليهما وال صالة  .عليه كفارة ويكون عليه البدل يف هذا كله

فإذا أفاق املغمى عليه وطهرت احلائض فعليهما قضاء ما مضى من الاوم يف أيام إغماء هذا وحيض 
 .وليس على احلائض قضاء الاالة يف قول أحد وال على املغمى عليه قضاء الاالة يف قولنا .هذه

مث وجدت احلج جيامع الاالة يف شيء  .ووجدت احلج فرضا على خا  وهو من وجد إليه سبيال
لى وحيرم ع .فأما ما خيالفها فيه فإن الاالة حيل له فيها أن يكون البسا للثياب .وخيالفها يف غريه

احلاج وحيل للحاج أن يكون متكلما عامدا وال حيل ذلك للمالي ويفسد املرء صالته فال يكون له أن 
ويفسد حجه فيمضي فيه فاسدا  .ميضي فيها ويكون عليه أن يستأنف صالة غريها بدال منها وال يكفر

يف وقته مل جيز  ال يكون له غري ذلك مث يبدله ويفتدي واحلج يف وقت والاالة يف وقت فإن أخطأ رجل
 عنه احلج مث وجدهتما مأمورين بأن يدخل املالي يف وقت فإن 
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  .دخل املالي قبل الوقت مل جتز عنه صالته الن دخل احلاج قبل الوقت أجزأ عنه حجه  



ووجدته إذا عمل ما يفسدها  .ووجدت للاالة أوال وآخرا فوجدت أوهلا التكبري وآخرها التسليم 
  .ووجدت للحج أوال وآخرا مث أجزاء بعده .ما بني أوهلا وآخرها أفسدها كلهافي

فإذا فعل هذا خرج من مجيع إحرامه يف قولنا  .فأوله اإلحرام مث آخر أجزائه الرمي واحلالق والنحر 
مث وجدته  .إال من النساء والطيب والايد :ويف قول غرينا .وداللة السنة إال من النساء خاصة

احلال إذا أصاب النساء قبل حيللن له حنر بدنة ومل يكن مفسدا حلجه وإن مل ياب النساء حىت يف هذه 
وكل شيء حرمه عليه احلج معكوفا على نكسه من حجه من البيتوتة مبىن  .يطوف حل له النساء

رام ورمي اجلمار والوداع يعمل هذا حالال خارجا من إحرام احلج وهو ال يعمل شيئا يف الاالة إال وإح
 :ووجدته مأمورا يف احلج بأشياء إذا تركها كان عليه فيها البدل بالكفارة من .الاالة قائم عليه

إما أن  :ومأمورا يف الاالة بأشياء ال تعدو واحدا من وجهني .الدماء والاوم والادقة وحجة
أو يكون إذا  .يكون تاركا لشيء منها فتفسد صالته وال جتزيه كفارة وال غريها إال استئناف الاالة

مث  .ترك شيئا مأمورا به من غري صلب الاالة كان تاركا لفضل والاالة جمزية عنه وال كفارة عليه
النفر  :الطواف بالبيت بعد النحر الذي حيل له به النساء مث هلذا آخر وهو :للحج وقت آخر وهو

ر أخربنا الربيع بن سليمان من مىن مث الوداع وهو خمري يف النفر إن أحب تعجل يف يومني وإن أحب تأخ
ال   :قال الشافعي أخربنا ابن عيينة بإسناده عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال :قال

قال  .ميسكن الناس على بشيء فإين ال أحل هلم إال ما أحل اهلل وال أحرم عليهم إال ما حرم اهلل  
س ولو ثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه هذا منقطع وحنن نعرف فقه طاو :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

 .ال ميسكن الناس علي بشيء    :قال -إن شاء اهلل تعاىل  -وسلم فبني فيه أنه على ما وصفت 

قال الشافعي أخربنا ابن  .ومل يقل ال متسكوا عين بل قد أمر أن ميسك عنه وأمر اهلل عز وجل بذلك
ال   :عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالعيينة عن أيب النضر عن عبيد اهلل بن أيب رافع 

ما ندري هذا  :أعرفن ما جاء أحدكم األمر مما أمرت به أو هنيت عنه وهو متكىء على أريكته فيقول
ما وجدنا يف كتاب اهلل عز وجل اتبعناه  وقد أمرنا باتباع ما أمرنا واجتناب ما هنى عنه وفرض اهلل ذلك 

ما يف أيدي الناس من هذا إال متسكوا به عن اهلل تبارك وتعاىل مث عن رسول اهلل يف كتابه على خليقته و
 صلى اهلل عليه وسلم مث عن داللته ولكن قوله إن 
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ال ميسكن الناس علي بشيء  يدل على أن رسوله صلى اهلل عليه وسلم إذ كان مبوضع   :كان قاله  

 .فيها ما مل يبح للناس وحرم عليه منها ما مل حيرم على الناس القدوة فقد كانت له خوا  أبيح له

فإن كان علي ويل دوهنم ال  .ال ميسكن الناس علي بشيء  من الذي يل أو على دوهنم  :فقال
ميسكن به وذلك مثل أن اهلل عز وجل إذا أحل له من عدد النساء ما شاء وأن يستنكح املرأة إذا وهبت 

قد مجع رسول  :خالاة لك من دون املؤمنني  فلم يكن ألحد أن يقول  :نفسها له قال اهلل تعاىل
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني أكثر من أربع ونكح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم امرأة بغري مهر وأخذ 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صفيا من املغامن وكان لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألن اهلل عز وجل 

وفرض اهلل تعاىل عليه أن  .بني يف كتابه وعلى لسان رسوله صلى اهلل عليه وسلم أن ذلك له دوهنم قد
علي أن أخري امرأيت على ما فرض اهلل  :فلم يكن ألحد أن يقول .خيري أزواجه يف املقام معه والفراق

وسلم إن كان  وهذا معىن قول النيب صلى اهلل عليه .عز وجل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ال ميسكن الناس علي بشيء فإين ال أحل هلم إال ما أحل اهلل وال أحرم عليهم إال ما حرم اهلل    :قاله
  .وكذلك صنع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبذلك أمره وافترض عليه أن يتبع ما أوحي إليه .

الوحي اتباع سنته فيه فمن قبل ونشهد أن قد اتبعه فما مل يكن فيه وحي فقد فرض اهلل عز وجل يف  
وما آتاكم الرسول فيذوه وما هناكم عنه   :قال اهلل تعاىل :عنه فإمنا قبل بفرض اهلل عز وجل

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف   :فانتهوا  وقال عز وعال
سار عن عمر بن عبد العزيز سأل أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما  وأخربنا عن صدقة بن ي

قال الشافعي إن اهلل عز وجل  .فاجتمع له على أنه ال يبني محل يف أقل من ثالثة أشهر :باملدينة
وضع نبيه صلى اهلل عليه وسلم من كتابه ودينه باملوضع الذي أبان يف كتابه فالفرض على خلقه أن 

 مبا أنزل عليه وأنه ال خيالف كتاب اهلل وأنه بني عن اهلل يكونوا عاملني بأنه ال يقول فيما أنزل اهلل عليه إال
وإذا تتلى   :قال اهلل تبارك وتعاىل .عز وعال معىن ما أراد اهلل وبيان ذلك يف كتاب اهلل عز وجل

عليهم آياتنا بينات قال الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن غري هذا أو بدله قل ما يكون يل أن أبدله من 



اتبع ما أوحي   :إن أتبع إال ما يوحى إيل  وقال اهلل عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه وسلمتلقاء نفسي 
من يطع الرسول فقد أطاع اهلل    :وقال عز وجل .إليه من ربك  وقال مثل هذا يف غري آية

 قال  .فال وربك ال يؤمنون  اآلية  :وقال
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أيب عمرو عن املطلب بن حنطب أن رسول اهلل صلى اهلل  الشافعي أخربنا الدراوردي عن عمرو بن  

ما تركت شيئا مما أمركم اهلل تعاىل به إال وقد أمرتكم به وال تركت شيئا مما   :عليه وسلم قال
أخربنا سفيان بن عيينة  :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال .هناكم عنه إال وقد هنيتكم عنه  
د اهلل بن أيب رافع عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  ال ألفني عن سامل أيب النضر عن عبي

ال أدري ما وجدنا يف كتاب  :أحدكم متكئا على أريكته يأتيه األمر مما أمرت به أو هنيت عنه فيقول
صلى اهلل اتبعناه  ومثل هذا إن اهلل عز وجل فرض الاالة والزكاة واحلج مجلة يف كتابه وبني رسول اهلل 

اهلل عليه وسلم معىن ما أراد اهلل تعاىل من عدد الاالة ومواقيتها وعدد ركوعها وسجودها وسنن احلج 
وقال اهلل عز  .وما يعمل املرء منه وجيتنب وأي املال تؤخذ منه الزكاة وكم ووقت ما تؤخذ منه

اجلدوا كل واحد الزانية والزاين ف  :والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما  وقال عز ذكره  :وجل
منهما مائة جلدة  فلو صرنا إىل ظاهر القرآن قطعنا من لزمه اسم سرقة وضربنا كل من لزمه اسم زنا 
مائة جلدة وملا قطع النيب يف ربع دينار ومل يقطع يف أقل منه ورجم احلرين الثيبني ومل جيلدمها استدللنا 

اق دون بعض وبعض الزناة دون بعض ومثل على أن اهلل عز وجل إمنا أراد بالقطع واجللد بعض السر
إذا قمتم إىل الاالة فاغسلوا وجوهكم   :قال اهلل عز وجل .هذا ال خيالفه املسح على اخلفني

وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني  فلما مسح النيب صلى اهلل عليه وسلم 
سل القدمني إمنا هو على بعض املتوضئني دون بعض على اخلفني استدللنا على أن فرض اهلل عز وجل غ

وأن املسح ملن أدخل رجليه يف اخلفني بكمال الطهارة استدالال بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ألنه ال ميسح والفرض عليه غسل القدم كما ال يدرأ القطع عن بعض السراق وجلد املائة عن بعض 



فإن ذهب ذاهب إىل أنه قد يروى عن بعض أصحاب النيب صلى  .الزناة والفرض عليه أن جيلد ويقطع
سبق الكتاب املسح على اخلفني فاملائدة نزلت قبل املسح املثبت باحلجاز يف  :اهلل عليه وسلم أنه قال
فإن زعم أنه كان فرض وضوء قبل الوضوء الذي مسح فيه رسول اهلل صلى  .غزاة تبوك واملائدة قبله
ضوء بعده فنسخ للمسح فليأتنا بفرض وضوأين يف القرآن فإنا ال نعلم فرض اهلل عليه وسلم وفرض و

وإن زعم أنه مسح قبل يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الاالة بال وضوء وال  .الوضوء إال واحدا
 فأي كتاب سبق املسح على اخلفني املسح كما وصفنا  .نعلمها كانت قط إال بوضوء
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ل بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما كان مجيع ما سن رسول اهلل صلى اهلل عليه من االستدال  

قال الشافعي وال  .وسلم من فرائض اهلل تبارك وتعاىل مثل ما وصفنا من السارق والزاين وغريمها
  .تكون سنة أبدا ختالف القرآن واهلل تعاىل املوفق

  
 سلم كتاب صفة هني رسول اهلل صلى اهلل عليه و 

أصل النهي من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن كل ما هنى عنه فهو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
حمرم حىت تأيت عنه داللة تدل على أنه إمنا هنى عنه ملعىن غري التحرمي إما أراد به هنيا عن بعض األمور دون 

وال نفرق بني هني النيب صلى اهلل عليه  .ربعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن املنهي واألدب واالختيا
وسلم إال بداللة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو أمر مل خيتلف فيه املسلمون فنعلم أن املسلمني 

  .كلهم ال جيهلون سنة وقد ميكن أن جيهلها بعضهم

ة فيه أنه هنى عن فمما هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكان على التحرمي مل خيتلف أكثر العام 
الذهب بالورق إال هاء وهاء وعن الذهب بالذهب إال مثال مبثل يدا بيد وهنى عن بيعتني يف بيعة فقلنا 

إذا تبايع املتبايعان ذهبا بورق أو ذهبا بذهب فلم يتقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ  :والعامة معنا
  .عنه صار حمرماوكانت حجتنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا هنى 



أبيعك  :وهو أن يقول .وإذا تبايع الرجالن بيعتني يف بيعة فالبيعتان مجيعا مفسوختان مبا انعقدت 
 .على أن تبيعين ألنه إمنا انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس يف ملكه

عيت هذه لك بعشرة نقدا أو خبمسة سل :وهنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن بيع الغرر ومنه أن أقول
  .عشر إىل أجل فقد وجب عليه بأحد الثمنني ألن البيع مل ينعقد بشيء معلوم

 .وهنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن الشغار واملتعة .وبيع الغرر فيه أشياء كثرية نكتفي هبذا منها 

ليه وسلم ألين قد ملكت احملرم فما انعقدت على شيء حمرم علي ليس يف ملكي بنهي النيب صلى اهلل ع
بالبيع احملرم فأجرينا النهي جمرى واحدا إذا مل يكن عنه داللة تفرق بينه ففسينا هذه األشياء واملتعة 

ومما هنى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بعض احلاالت دون  .والشغار كما فسينا البيعتني
ه أن يكون منهيا عنه يف حال دون حال بسنته صلى اهلل عليه بعض واستدللنا على أنه إمنا أراد بالنهي عن

ال خيطب أحدكم على   :وسلم وذلك أن أبا هريرة روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال
خطبة أخيه  فلوال الداللة عنه كان النهي يف هذا مثل النهي يف األول فيحرم إذا خطب الرجل امرأة أن 

 اطمة فلما قالت ف .خيطبها غريه
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إذا حللت فآذنيين  فلما حلت من عدهتا   :قال يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :بنت قيس  

أما معاوية فاعلوك ال مال له   :أخربته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم
  :فكرهته فقال :زيد  قالتوأما أبو جهم فال يضع عااه عن عاتقه ولكن انكحي أسامة بن 

انكحي أسامة  فنكحته فجعل اهلل فيه خريا واغتبطت به استدللنا على أنه ال ينهى عن اخلطبة وخيطب 
على خطبة إال وهنيه عن اخلطبة حني ترضى املرأة فال يكون بقي إال العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك 

ن أن يفسد ذلك عليهما مث ال يتم ما بينها وقد ميك .على اخلاطب املرضي أو عليها أو عليهما معا
على  -إن شاء اهلل تعاىل  -وبني اخلاطب ولو أن فاطمة أخربته أهنا رضيت واحدا منهما مل خيطبها 

فإذا كانت  .أسامة ولكنها أخربته باخلطبة واستشارته فكان يف حديثها داللة على أهنا مل ترض ومل ترد



ذا رضيت املرأة الرجل وبدا هلا وأمرت بأن تنكحه مل جيز أن ختطب املرأة هبذه احلال جاز أن ختطب وإ
فإن حاهلا إذا كانت بعد أن تركن  :فإن قال قائل .يف احلال اليت لو زوجها فيها الويل جاز نكاحه

بنعم خمالفة حاهلا بعد اخلطبة وقبل أن تركن فكذلك حاهلا حني خطبت قبل الركون خمالفة حاهلا قبل أن 
 .إذا أعيدت عليها اخلطبة وقد كانت امتنعت فسكتت والسكات قد ال يكون رضاختطب وكذلك 

ولوال الداللة بالسنة كانت إذا  .فليس ههنا قول جيوز عندي أن يقال إال ما ذكرت باالستدالل
خطبت حرمت على غري خاطبها األول أن خيطبها حىت يتركها اخلاطب األول مث يتفرق هني النيب صلى 

فكل ما هنى عنه مما كان ممنوعا إال حبادث حيدث فيه حيله فأحدث  :م على وجهنياهلل عليه وسل
وذلك  .الرجل فيه حادثا منهيا عنه مل حيله وكان على أصل حترميه إذا مل يأت من الوجه الذي حيله

مثل أن أموال الناس ممنوعة من غريهم وأن النساء ممنوعات من الرجال إال بأن ميلك الرجل مال الرجل 
فإذا  .مبا حيل من بيع أو هبة وغري ذلك وأن النساء حمرمات إال بنكاح صحيح أو ملك ميني صحيح

اشترى الرجل شراء منهيا عنه فالتحرمي فيما اشترى قائم بعينه ألنه مل يأته من الوجه الذي حيل منه وال 
ل شيء يف ملكي أو شيء كذلك إذا نكح نكاحا منهيا عنه مل حتل املرأة احملرمة عنه من فع .حيل احملرم

فإذا عمد فعل ذلك أحد كان  .مباح يل ليس مبلك ألحد فذلك هني اختيار وال ينبغي أن نرتكبه
وذلك مثل ما روي عنه  .عاصيا بالفعل ويكون قد ترك االختيار وال حيرم ما له وال ما كان مباحا له

رس على قارعة الطريق فإن أكل مما ال أنه أمر اآلكل أن يأكل مما يليه وال يأكل من رأس الثريد وال يع
 يليه أو من 
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رأس الطعام أو عرس على قارعة الطريق أمث بالفعل الذي فعله إذا كان عاملا بنهي النيب صلى اهلل عليه   

وذلك أن الطعام غري الفعل ومل يكن حيتاج إىل شيء حيل له به  .وسلم ومل حيرم ذلك الطعام عليه
  .حالال فال حيرم احلالل عليه بأن عاى يف املوضع الذي جاء منه األكلالطعام 



ومثل ذلك النهي عن التعريس على قارعة الطريق الطريق له مباح وهو عا  بالتعريس على الطريق  
يكون فيها عاصيا إذا قامت احلجة على الرجل بأنه كان  :وإمنا قلت .ومعايته ال حترم عليه الطريق

  .صلى اهلل عليه وسلم هنى عنه واهلل أعلمعلم أن النيب 
  
 كتاب إبطال االستحسان  

احلمد هلل على مجيع نعمه مبا هو أهله وكما ينبغي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأن  
حممدا عبده ورسوله بعثه بكتاب عزيز ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد 

دى بكتابه مث على لسان نبيه صلى اهلل عليه وسلم مبا أنعم عليه وأقام احلجة على خلقه لئال يكون فه
 :وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى رمحة  وقال  :للناس على اهلل حجة بعد الرسل وقال

سن رسوله هلم وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم  وفرض عليهم إتباع ما أنزل عليه و 
وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص  :فقال

وكذلك قال لرسوله  .اهلل ورسوله  فأعلم أن معايته يف ترك أمره وأمر رسوله ومل جيعل هلم إال إتباعه
من عبادنا وإنك لتهدي إىل صراط  ولكن جعلناه نورا هندي به من نشاء  :صلى اهلل عليه وسلم فقال

فاستمسك بالذي أوحي إليك    :مستقيم  صراط اهلل  مع ما أعلم نبيه مبا فرض من إتباع كتابه فقال
وأن احكم بينهم مبا أنزل اهلل وال تتبع أهواءهم  وأعلمهم أنه أكمل هلم دينهم فقال عز   :وقال
ورضيت لكم اإلسالم دينا  وأبان اهلل عز  اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت  :وجل

وجل خللقه أنه توىل احلكم فيما أثاهبم وعاقبهم عليه على ما علم من سرائرهم وافقت سرائرهم 
عالنيتهم أو خالفتها وإمنا جزاهم بالسرائر فأحبط عمل كل من كفر به مث قال تبارك وتعاىل فيمن فنت 

ميان  فطرح عنهم حبوط أعماهلم واملأمث بالكفر إذا كانوا إال من أكره وقلبه مطمئن باإل  :عن دينه
حىت يؤمنوا وأبان  .وأمر بقتال الكافرين .مكرهني وقلوهبم على الطمأنينة باإلميان وخالف الكفر

إن املنافقني يف   :ذلك جل وعز حىت يظهروا اإلميان مث أوجب للمنافقني إذا أسروا نار جهنم فقال
 إذا جاء املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهلل واهلل   :وقالالدرك األسفل من النار  
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 -واهلل تعاىل أعلم  -يعلم أنك لرسوله واهلل يشهد إن املنافقني لكاذبون اختذوا أمياهنم جنة  يعين   

م الدرك من القتل فمنعهم من القتل ومل يزل عنهم يف الدنيا أحكام اإلميان مبا أظهروا منه وأوجب هل
األسفل من النار بعلمه بسرائرهم وخالفها لعالنيتهم باإلميان فأعلم عباده مع ما أقام عليهم من احلجة 

ولقد خلقنا   :فقال تعاىل ذكره .بأن ليس كمثله أحد يف شيء أن علمه بالسر والعالنية واحد
يعلم خائنة   :وعالاإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحنن أقرب إليه من حبل الوريد  وقل عز 

قال الشافعي فعرف مجيع خلقه يف كتابه أن ال  .األعني وما ختفي الادور  مع آيات أخر من الكتاب
  :واهلل أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا  وقال  :علم إال ما علمهم فقال عز وجل

آتاهم من العلم وأمرهم  قال الشافعي مث من عليهم مبا .وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء  
وكذلك أوحينا   :باالقتاار عليه وأن ال يتولوا غريه إال مبا علمهم وقال لنبيه صلى اهلل عليه وسلم

وقال عز وجل لنبيه صلى اهلل عليه  .إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان  
قل ما كنت بدعا من   :هلل  وقال لنبيهوال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء ا  :وسلم

الرسل وما أدري ما يفعل يب وال بكم  مث أنزل على نبيه أن قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعين 
ما تقدم من ذنبه قبل الوحي وما تأخر أن يعامه فال يذنب فعلم ما يفعل به من  -واهلل أعلم  -

وال   :مة وسيد اخلالئق وقال لنبيه صلى اهلل عليه وسلمرضاه عنه وأنه أول شافع ومشفع يوم القيا
تقف ما ليس لك به علم  وجاء النيب صلى اهلل عليه وسلم رجل يف امرأة رجل رماها بالزنا فقال له 

قل ال يعلم من يف السموات واألرض   :يرجع فأوحى اهلل إليه آية اللعان فالعن بينهما وقال اهلل تعاىل
وقال  .إن اهلل عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام  اآلية  :لالغيب إال اهلل  وقا

يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إىل ربك منتهاها  فحجب عن نبيه   :لنبيه
علم الساعة وكان من جاور مالئكة اهلل املقربني وأنبياءه املاطفني من عباد اهلل أقار علما من مالئكته 
وأنبيائه ألن اهلل عز وجل فرض على خلقه طاعة نبيه ومل جيعل هلم بعد من األمر شيئا وأوىل أن ال 

يتعاطوا حكما على غيب أحد ال بداللة وال ظن لتقاري علمهم عن علم أنبيائه الذين فرض اهلل تعاىل 
ما جعل إليهم فإنه جل وعز ظاهر عليهم احلجج في .عليهم الوقف عما ورد عليهم حىت يأتيهم أمره



من احلكم يف الدنيا بأن ال حيكموا إال مبا ظهر من احملكوم عليه وأن ال جياوزوا أحسن ظاهره ففرض 
 على نبيه أن يقاتل أهل األوثان حىت يسلموا وأن 

   
 

 2866 :صفحة 
 
م إال حيقن دماءهم إذا أظهروا اإلسالم مث بني اهلل مث رسوله أن ال يعلم سرائرهم يف صدقهم باإلسال  
 :قرأ الربيع إىل قوله .إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن    :فقال عز وجل لنبيه .اهلل

فإن علمتموهن   :بادقهن بإمياهنن قال -واهلل تعاىل أعلم  -فال ترجعوهن إىل الكفار  يعين  
ن صدقهن باإلميان ما مؤمنات  يعين ما أمرتكم أن حتكموا به فيهن إذا أظهرن اإلميان ألنكم ال تعلمون م

ال هن حل هلم وال هم حيلون   .يعلم اهلل فاحكموا هلن حبكم اإلميان يف أن ال ترجعوهن إىل الكفار
ومل جيعل له أن  .قال الشافعي مث أطلع اهلل رسوله على قوم يظهرون اإلسالم ويسرون غريه .هلن  

 الدنيا خبالف ما أظهروا فقال لنبيه حيكم عليهم خبالف حكم اإلسالم ومل جيعل له أن يقضي عليهم يف
قال الشافعي  .قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا  اآلية  :صلى اهلل عليه وسلم

 .مث أخرب أنه جيزيهم إن أطاعوا اهلل ورسوله .أسلمنا يعين أسلمنا بالقول باإلميان خمافة القتل والسباء

 :إذا جاءك املنافقون  إىل  :له يف املنافقني وهم صنف ثان وقال .إن أحدثوا طاعة رسوله :يعين

أمياهنم مبا يسمع منهم من الشرك بعد إظهار اإلميان  -واهلل تعاىل أعلم  -اختذوا أمياهنم  جنة يعين  
سيحلفون باهلل لكم إذا انقلبتم إليهم  اآلية فأمر بقبول ما أظهروا ومل  :جنة من القتل وقال يف املنافقني

لنبيه أن حيكم عليهم خالف حكم اإلميان وكذلك حكم نبيه صلى اهلل عليه وسلم على من بعدهم  جيعل
من تقوم عليه البينة بقول الكفر ومنهم  :منهم .وهم يعرفون أو بعضهم بأعياهنم .حبكم اإلميان

مجعهم ذكر من عليه الداللة يف أفعاله فإذا أظهروا التوبة منه والقول باإلميان حقنت عليهم دماءهم و
إن   :وقد أعلم اهلل رسوله صلى اهلل عليه وسلم أهنم يف الدرك األسفل من النار فقال .اإلسالم

املنافقني يف الدرك األسفل من النار  فجعل حكمه عليهم جل وعز على سرائرهم وحكم نبيه عليهم يف 
له وما أقروا بقوله وما جحدوا الدنيا على عالنيتهم بإظهار التوبة وما قامت عليه بينة من املسلمني بقو



من قول الكفر مما مل يقروا به ومل تقم به بينة عليهم وقد كذهبم على قوهلم يف كل وكذلك أخرب رسول 
أخربنا مالك عن ابن شهاب عن  :قال الشافعي رمحه اهلل .اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن اهلل عز وجل

خليار أن رجال سار النيب صلى اهلل عليه وسلم فلم ندر عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد اهلل بن عدي بن ا
ما ساره حىت جهر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإذا هو يشاوره يف قتل رجل من املنافقني فقال 

 .وال شهادة له .بلى :أليس يشهد أن ال إله إال اهلل  قال  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 وال  .بلى :أليس يالي قال :فقال
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  .أولئك الذين هناين اهلل تعاىل عنهم    :صالة له فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  

شهدت من نفاق عبد اهلل  :أخربنا سفيان عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أسامة بن زيد قال 
 سلمة عن أيب هريرة أن أخربنا عبد العزيز بن حممد عن حممد بن عمرو عن أيب .بن أيب ثالثة جمالس

ال  :ال أزال أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل فإذا قالوا  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
قال الشافعي فأعلم  .إله إال اهلل فقد عاموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهلل  

قاتلهم حىت يظهروا أن ال إله إال اهلل فإذا فعلوا منعوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن فرض اهلل أن ي
دماءهم وأمواهلم إال حبقها يعين إال مبا حيكم اهلل تعاىل عليهم فيها وحساهبم على اهلل بادقهم وكذهبم 

واهلل العامل بسرائرهم املتويل احلكم عليهم دون أنبيائه وحكام خلقه وبذلك مضت أحكام  .وسرائرهم
اهلل عليه وسلم فيما بني العباد من احلدود ومجيع احلقوق وأعلمهم أن مجيع أحكامه رسول اهلل صلى 

أخربنا مالك عن هشام بن عروة وجاء رسول اهلل صلى اهلل  .على ما يظهرون وأن اهلل يدين بالسرائر
 -يا رسول اهلل رأيت شريك بن السحماء  :عليه وسلم العجالين وهو أحيمر سبط نضو اخللق فقال

 -يعين امرأته  -وهو رجل عظيم االليتني أدعج العينني حاد اخللق يايب فالنة  -ابن عمه  يعين

فدعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شريكا فجحد ودعا املرأة  .وهي حبلى وما قربتها منذ كذا
أباروها فإن جاءت به أدعج عظيم األليتني   :فجحدت فالعن بينها وبني زوجها وهي حبلى مث قال



ال أراه إال قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فال أراه إال قد كذب  فجاءت به أدعج ف
إن أمره لبني لوال ما قضى اهلل    :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما بلغنا .عظيم األليتني

ف على نفسه ال حيل يعين أنه ملن زنا لوال ما قضى اهلل من أن ال حيكم على أحد إال بإقرار أو اعترا
لوال ما قضى اهلل لكان يل فيهما قضاء غريه  ومل   :وقال .بداللة غري واحد منهما وإن كانت بينة

وأنفذ احلكم وهو يعلم أن أحدمها كاذب مث علم بعد أن  -واهلل أعلم  -يعرض لشريك وال للمرأة 
ن عبد اهلل بن علي بن قال الشافعي أخربين عمي حممد بن علي بن شافع ع .الزوج هو الاادق

السائب عن نافع بن عجري بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة املزنية البتة مث أتى إىل 
يا رسول اهلل إين طلقت امرأيت سهيمة البتة واهلل ما أردت إال واحدة  :النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال

واهلل ما أردت  :هلل ما أردت إال واحدة  فقال ركانةوا  :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم لركانة
 إال واحدة فردها 
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 .إليه النيب صلى اهلل عليه وسلم فطلقها الثانية يف زمان عمر والثالثة يف زمان عثمان رضي اهلل عنهما  

تعاىل على احلكام  قال الشافعي ويف مجيع ما وصفت ومع غريه مما استغنيت مبا كتبت عنه مما فرض اهلل
على أن حراما على حاكم أن يقضي أبدا على أحد من عباد اهلل إال بأحسن ما  :يف الدنيا دليل

  .يظهر

وإن احتمل ما يظهر منه غري أحسنه كانت عليه داللة مبا حيتمل ما خيالف  .وأخفه على احملكوم عليه 
آمنا وعلم اهلل أن اإلميان مل  :ذين قالواأو مل تكن ملا حكم اهلل يف األعراب ال .أحسنه وأخفه عليه

يدخل يف قلوهبم وما حكم اهلل تعاىل به يف املنافقني الذين أعلم اهلل أهنم آمنوا مث كفروا وأهنم كذبة مبا 
إن  :أظهروا من اإلميان ومبا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املتالعنني حني وصف قبل أن تلد

ينني عظيم األليتني فال أراه إال قد صدق فجاءت به على الوصف الذي أدعج الع :جاءت به أسحم
  .قال النيب صلى اهلل عليه وسلم لزوجها فال أراه إال قد صدق



إن أمره لبني أي لقد زنت وزىن هبا شريك الذي رماه   :وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
قرا ومل تقم عليهما بينة وأبطل يف حكم الدنيا عليهما زوجها بالزىن مث مل جيعل اهلل إليهما سبيال إذا مل ي

استعمال الداللة اليت ال يوجد يف الدنيا داللة بعد داللة اهلل على املنافقني واألعراب أقوى مما أخرب رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف مولود امرأة العجالين قبل يكون مث كان كما أخرب رسول اهلل صلى اهلل عليه 

إن امرأيت ولدت غالما  :واألغلب على من مسع الفزاري يقول للنيب صلى اهلل عليه وسلم .وسلم
أسود وعرض بالقذف أنه يريد القذف مث مل حيده النيب صلى اهلل عليه وسلم إذ مل يكن التعريض ظاهر 

واألغلب على من مسع قول ركانة  .قذف فلم حيكم النيب صلى اهلل عليه وسلم عليه حكم القاذف
أنت طالق البتة أنه يعقل أنه قد أوقع الطالق بقوله طالق وأن البتة إرادة شيء غري األول أنه  :مرأتهال

أراد اإلبتات بثالث ولكنه ملا كان ظاهرا يف قوله واحتمل غريه مل حيكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
  .إال بظاهر الطالق

ف ما ظهر عليهم استدالال على أن ما قال الشافعي فمن حكم على الناس خبال .وذلك واحدة 
 .أظهروا حيتمل غري ما أظهروا بداللة منهم أو غري داللة مل يسلم عندي من خالف التنزيل والسنة

من رجع عن اإلسالم ممن ولد على اإلسالم قتلته ومل أستتبه ومن رجع عنه ممن  :وذلك أن يقول قائل
من  :تعاىل على عباده إال حكما واحدا مثل أن يقول ومل حيكم اهلل .مل يولد على اإلسالم استتبته

 رجع عن اإلسالم ممن أظهر نارانية أو يهودية أو دينا يظهر كاجملوسية 
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قال الشافعي وكل قد بدل  .ومن رجع إىل دين خيفيه مل أستتبه .استتبته فإن أظهر التوبة قبلت منه  

ال  :يستتاب بعضهم وال يستتاب بعض وكل باطل فإن قال دينه دين احلق ورجع إىل الكفر فكيف
وال يعرفها إال اهلل وهذا مع خالفه حكم اهلل مث رسوله كالم حمال  :قيل .أعرف توبة الذي يسر دينه

يسأل من قال هذا هل تدري لعل الذي كان أخفى الشرك يادق بالتوبة والذي كان أظهر الشرك 
فتدري لعلك قتلت املؤمن الاادق باإلميان واستحييت  :قيل .نعم :يكذب بالتوبة فإن قال



فالظاهر فيهما واحد وقد جعلته  :ليس علي إال الظاهر قيل :فإن قال .الكاذب بإظهار اإلميان
واملنافقون على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يظهروا يهودية وال نارانية  .اثنني بعلة حمالة

فلو كان قائل هذا القول  .بدينهم فيقبل منهم ما يظهرون من اإلميانوال جموسية بل كانوا يستسرون 
خالف السنة أحسن أن يعتل بشيء له وجه ولكنه خيالفها ويعتل مبا ال وجه له كأنه يرى النارانية 

واليهودية ال تكون إال بإتيان الكنائس أرأيت إذا كانوا ببالد ال كنائس فيها أما يالون يف بيوهتم فتيفى 
وما وصفت من حكم اهلل مث حكم رسوله صلى اهلل عليه وسلم يف املتالعنني  :م على غريهم قالصالهت

يبطل حكم الداللة اليت هي أقوى من الذرائع فإذا أبطل  .أن جاءت به املتالعنة على النعت املكروه
فإن من  .األقوى من الدالئل أبطل له األضعف من الذرائع كلها وأبطل احلد يف التعريض بالداللة

إذا تشامت الرجالن فقال أحدمها ما أيب بزان وال أمي بزانية حد ألنه إذا قاله على  :الناس من يقول
 :فاألغلب إمنا يريد به قذف أم الذي يشامت وأبيه وإن قاله على غري املشامتة مل أحده إذا قال .املشامتة

عريض يف حديث الفزاري الذي ولدت مل أرد القذف مع إبطال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حكم الت
واستشار أصحابه  :فإن عمر حد يف التعريض يف مثل هذا قيل :امرأته غالما أسود فإن قال قائل

أنت  :ويبطل مثله من قول الرجل المرأته .فيالفه بعضهم ومع من خالفه ما وصفنا من الداللة
 . عدد الطالق وغري زيادة فعليه الظاهرطالق البتة ألن طالق إيقاع طالق ظاهر والبتة حتتمل زيادة يف

والقول قوله يف الذي حيتمل غري الظاهر حىت ال حيكم عليه أبدا إال بظاهر وجيعل القول قوله يف غري 
وهذا يدل على أنه ال يفسد عقد أبدا إال بالعقد نفسه ال يفسد بشيء تقدمه وال  :قال .الظاهر

وال نفسد البيوع بأن  .ال نفسده إال بعقده وكذلك كل شيء .تأخره وال بتوهم وال بأغلب
 مىت خاف أن تكون  :ولو جاز أن نبطل من البيوع بأن يقال .هذه ذريعة وهذه نية سوء :يقول
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  .ذريعة إىل الذي ال حيل كان أن يكون اليقني من البيوع بعقد ما ال حيل أوىل أن يرد به من الظن  



ترى سيفا ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حالال وكانت النية بالقتل غري أال ترى أن رجال لو اش 
وكذلك لو باع البائع سيفا من رجل يراه أنه يقتل به رجال كان  :جائزة ومل يبطل هبا البيع قال

واهلل ما اشتريتها مبائة إال لعقاقها وما  :وكذلك لو اشترى فرسا وهو يراها عقوقا فقال هو .هكذا
ما أردت منها العقاق مل يفسد البيع هبذه النية إذا انعقدت  :وقال البائع .لوال العقاق مخسنيتسوي 

صفقة البيع على الفرس ومل يشترط فيها العقاق ولو اشترط فيها العقاق فسد البيع ألنه بيع ما ال 
دنيا  أال ترى لو أن رجال شريفا نكح دنية أعجمية أو شريفة نكحت .أيكون أو ال يكون :يدري

أعجميا فتاادقا يف الوجهني على أن مل ينو واحد منهما أن يثبتا على النكاح أكثر من ليلة مل حيرم 
فإذا دل  .النكاح هبذه النية ألن ظاهر عقدته كانت صحيحة إن شاء الزوج حبسها وإن شاء طلقها

ا ال يفسدها نية العاقدين الكتاب مث السنة مث عامة حكم اإلسالم على أن العقود إمنا يثبت بالظاهر عقده
كانت العقود إذا عقدت يف الظاهر صحيحة أوىل أن ال تفسد بتوهم غري عاقدها على عاقدها مث سيما 

  .إذا كان تومها ضعيفا واهلل تعاىل أعلم
  

 ID ' '    فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل
 ترد واقتار 

  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فايح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   
  
 كر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذ  
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فايحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  



 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عافور فإن  :أفاح هذا إن ثبت  
  
  .هثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف في  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيينا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفايح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .ري صحيح وال فايحغ  
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 باب إبطال االستحسان  

قال الشافعي وكل ما وصفت مع ما أنا ذاكر وساكت عنه اكتفاء مبا ذكرت منه عما مل أذكر من  
سلمني دليل على أن ال جيوز ملن استأهل حكم اهلل مث حكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث حكم امل

  .أن يكون حاكما أو مفتيا أن ال حيكم وال أن يفيت إال من جهة خرب الزم

الكتاب مث السنة أو ما قاله أهل العلم ال خيتلفون فيه أو قياس على بعض هذا وال جيوز له أن  :وذلك 
فما يدل على أن  :فإن قال قائل .حيكم وال يفيت باالستحسان واجبا وال يف واحد من هذه املعاين

قال  :ال جيوز أن يستحسن إذا مل يدخل االستحسان يف هذه املعاين مع ما ذكرت يف كتابك هذا قيل
أحيسب اإلنسان أن يترك سدى  فلم خيتلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن   :اهلل عز وجل

ر به فقد أجاز لنفسه أن يكون يف معاين السدى الذي ال يؤمر وال ينهى ومن أفىت أو حكم مبا مل يؤم



أقول مبا شئت وادعي ما نزل القرآن  :ورأى أن قال .السدى وقد أعلمه اهلل أنه مل يتركه سدى
فإن  .خبالفه يف هذا ويف السنن فيالف منهاج النبيني وعوام حكم مجاعة من روى عنه من العاملني

قال اهلل عز  :اهلل عليهم وسلم أمجعني قيل فأين ما ذكرت من القرآن ومنهاج النبيني صلى :قال
وأن احكم بينهم مبا   :اتبع ما أوحي إليك من ربك  وقال  :وجل لنبيه عليه الاالة والسالم
 :اآلية مث جاءه قوم فسألوه عن أصحاب الكهف وغريهم فقال .أنزل اهلل وال تتبع أهواءهم  

وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك   :عز وجل أسأل جربيل مث أعلمكم فأنزل اهلل :أعلمكم غدا يعين
غدا إال أن يشاء اهلل  اآلية وجاءته امرأة أوس بن الاامت تشكو إليه أوسا فلم جيبها حىت أنزل اهلل عز 

مل ينزل فيكما  :قد مسع قول اليت جتادلك يف زوجها  وجاءه العجالين يقذف امرأته قال  :وجل
وأن احكم بينهم   :ينهما كما أمره اهلل عز وجل وقال لنبيهوانتظر الوحي فلما نزل دعامها فالعن ب

مبا أنزل اهلل  وقال اهلل عز وجل  يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق  اآلية 
وليس يؤمر أحد أن حيكم حبق إال وقد علم احلق وال يكون احلق معلوما إال عن اهلل ناا أو داللة من 

اهلل احلق يف كتابه مث سنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم فليس تنزل بأحد نازلة إال والكتاب  فقد جعل .اهلل
 :النص ما حرم اهلل وأحل ناا :وما النص واجلملة قيل :فإن قال .يدل عليها ناا أو مجلة

حرم األمهات واجلدات والعمات واخلاالت ومن ذكر معهن وأباح من سواهن وحرم امليتة والدم وحلم 
 اغسلوا وجوهكم وأيديكم   :نزير والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأمر بالوضوء فقالاخل
   
 

 2872 :صفحة 
 
فما اجلملة  :اآلية فكان مكتفى بالتنزيل يف هذا عن االستدالل فيما نزل فيه مع أشباه له فإن قيل   
كيف الاالة  :ما فرض اهلل من صالة وزكاة وحج فدل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قيل

وعددها ووقتها والعمل فيها وكيف الزكاة ويف أي املال هي ويف أي وقت هي وكم قدرها وبني كيف 
فهل يقال هلذا كما قيل  :قال الشافعي فإن قيل .احلج والعمل فيه وما يدخل به فيه وما خيرج به منه

مه مجلة وقبل تفسريه عن اهلل لكال :فمن أين قيل قيل :فإن قيل .نعم :لألول قبل عن اهلل قيل



وما آتاكم الرسول فيذوه وما هناكم عنه فانتهوا    :عن اهلل بأن اهلل فرض طاعة نبيه فقال عز وجل
فهذا مقبول  :فإن قيل .من يطع الرسول فقد أطاع اهلل  مع ما فرض من طاعة رسوله  :وقال

أخربنا مسلم  .اهلل أعلم :عن اهلل كما وصفت فهل سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بوحي قيل
بن خالد عن طاوس قال الربيع هو عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن عنده كتابا من العقول نزل 

قال الشافعي ومما فرض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيئا قط إال بوحي فمن الوحي ما  .به الوحي
أخربنا عبد العزيز بن حممد  .سلم فيسنت بهيتلى ومنه ما يكون وحيا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه و

ما تركت   :عن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب بن حنطب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
أمرتكم به وال شيئا مما هناكم عنه إال وقد هنيتكم عنه وإن الروح  .شيئا مما أمركم اهلل به إال وقد

قال الشافعي  .حىت تستويف رزقها فأمجلوا يف الطلب   األمني قد ألقى يف روعي أنه لن متوت نفس
  .ما مل يتل قرآنا إمنا ألقاه جربيل يف روعه بأمر اهلل فكان وحيا إليه .وقد قيل

جعل اهلل إليه ملا شهد له به من أنه يهدي إىل صراط مستقيم أن يسن وأيهما كان فقد ألزمهما  :وقيل 
  .من أمرهم فيما سن هلم وفرض عليهم اتباع سنتهاهلل تعاىل خلقه ومل جيعل هلم اخلرية 

ملا أمر رسول اهلل صلى  :فما احلجة يف قبول ما اجتمع الناس عليه قيل :قال الشافعي فإن قال قائل 
  .اهلل عليه وسلم بلزوم مجاعة املسلمني مل يكن للزوم مجاعتهم معىن إال لزوم قول مجاعتهم

ها حكما هلل وال لرسوله صلى اهلل عليه وسلم وأن اجلهل ال وكان معقوال أن مجاعتهم ال جتهل كل 
وأما ما اجتمعوا عليه فال يكون فيه اجلهل فمن قبل قول مجاعتهم فبداللة سنة  .يكون إال يف خا 

أرأيت ما مل  :وإن قال قائل :قال الشافعي رمحه اهلل .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل قوهلم
 يوجد الناس اجتمعوا عليه فأمرت بأن يؤخذ قياسا على كتاب أو سنة ميض فيه كتاب وال سنة وال

 ما  :فإن قيل .أيقال هلذا قبل عن اهلل قيل نعم قبلت مجلته عن اهلل
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أفيوجد يف الكتاب دليل عن ما وصفت  :االجتهاد فيه على الكتاب والسنة فإن قيل :مجلته قيل  
ت املقدس وفرض على الناس التوجه إىل البيت فكان على من رأى نسخ اهلل قبلة بي .نعم :قيل

وفرض اهلل على من غاب عنه البيت أن يويل وجهه شطر املسجد احلرام  .البيت أن يتوجه إليه بالعيان
ألن البيت يف املسجد احلرام فكان احمليط بأنه أصاب البيت باملعاينة واملتوجه قاد البيت ممن غاب عنه 

 معا التوجه إليه وأحدمها على اإلحاطة واآلخر متوجه بداللة فهو على إحاطة من صواب قابلني عن اهلل
قال  .مجلة ما كلف وعلى غري إحاطة كإحاطة الذي يرى البيت من صواب البيت ومل يكلف اإلحاطة

هو الذي جعل لكم النجوم   :قال اهلل تعاىل :فبم يتوجه إىل البيت قيل :الشافعي فإن قيل
وعالمات وبالنجم هم يهتدون  وكانت العالمات جباال   :هبا يف ظلمات الرب والبحر  وقاللتهتدوا 

يعرفون مواضعها من األرض ومشسا وقمرا وجنما مما يعرفون من الفلك ورياحا يعرفون مهاهبا على اهلواء 
 ومن  :فقال .تدل على قاد البيت احلرام فجعل عليهم طلب الدالئل على شطر املسجد احلرام

حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره  وكان معقوال 
عن اهلل عز وجل أنه إمنا يأمرهم بتولية وجوههم شطره بطلب الدالئل عليه ال مبا استحسنوا وال مبا سنح 

ى وكان معقوال يف قلوهبم وال خطر على أوهامهم بال داللة جعلها اهلل هلم ألنه قضى أن ال يتركهم سد
عنه أنه إذا أمرهم أن يتوجهوا شطره وغيب عنهم عينه أن مل جيعل هلم أن يتوجهوا حيث شاءوا ال 

وأشهدوا ذوي عدل منكم    :قال الشافعي وقال اهلل عز وجل .قاصدين له بطلب الداللة عليه
ظاهر وكانت صفات ممن ترضون من الشهداء  فكان على احلكام أن ال يقبلوا إال عدال يف ال  :وقال

  .العدل عندهم معروفة وقد وصفتها يف غري هذا املوضع

وقد يكون يف الظاهر عدال وسريرته غري عدل ولكن اهلل مل يكلفهم ما مل جيعل هلم السبيل إىل علمه ومل  
وقد ميكن أن يكون الذي  .جيعل هلم إذ كان ميكن إال أن يردوا من ظهر منه خالف العدل عندهم

الف العدل خريا عند اهلل عز وجل من الذي ظهر منه العدل ولكن كلفوا أن جيتهدوا على ما ظهر منه خ
ال تقتلوا الايد   :قال الشافعي وقال اهلل جل ثناؤه .يعلمون من الظاهر الذي مل يؤتوا أكثر منه

معقوال وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم حيكم به ذوا عدل منكم  فكان 
النعامة وبقر الوحش ومحاره والثيتل والظيب الاغري والكبري واألرنب والريبوع  :عن اهلل يف الايد

 اإلبل والبقر والغنم ويف  :ومعقوال أن النعم .وغريه
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فلم يكن املثل فيه يف املعقول وفيما حكم به حكم  .هذا ما ياغر عن الغنم وعن اإلبل وعن البقر  
ن صدر هذه األمة إال أن حيكموا يف الايد بأوىل األشياء شبها منه من النعم ومل جيعل هلم إذ كان املثل م

يقرب قرب الغزال من العنز والضبع من الكبش أن يبطلوا الريبوع مع بعده من صغري الغنم وكان عليهم 
ل على إباحة القياس وحظر وكل أمر اهلل جل ذكره وأشباه هلذا تد .أن جيتهدوا كما أمكنهم االجتهاد

أن يعمل خبالفه من االستحسان ألن من طلب أمر هلل بالداللة عليه فإمنا طلبه بالسبيل اليت فرضت عليه 
أستحسن ال عن أمر اهلل وال عن أمر رسوله صلى اهلل عليه وسلم فلم يقبل عن اهلل وال عن  :ومن قال

م رسوله وكان اخلطأ يف قول من قال هذا بينا بأنه قد رسوله ما قال ومل يطلب ما قال حبكم اهلل وال حبك
أقول وأعمل مبا مل أومر به ومل أنه عنه وبال مثال على ما أمرت به وهنيت عنه وقد قضى اهلل  :قال

قال الشافعي يف قول اهلل عز وجل  أحيسب اإلنسان أن يترك  .خبالف ما قال فلم يترك أحدا إال متعبدا
خبرب الزم أو قياس عليه فقد أدى ما كلف وحكم وأفىت من حيث أمر فكان  سدى  إن من حكم أو أفىت

يف النص مؤديا ما أمر به ناا ويف القياس مؤديا ما أمر به اجتهادا وكان مطيعا هلل يف األمرين مث 
فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمرهم بطاعة اهلل مث رسوله مث االجتهاد فريوى أنه قال  .لرسوله
بسنة رسول اهلل  :فإن مل يكن يف كتاب اهلل  قال  :بكتاب اهلل قال :مب تقضي  قال  :ملعاذ

احلمد هلل الذي وفق رسول اهلل   :أجتهد قال :فإن مل يكن  قال  :صلى اهلل عليه وسلم قال
إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر  فأعلم   :صلى اهلل عليه وسلم  وقال

قال الشافعي ومن استجاز أن حيكم أو يفيت بال خرب  .حاكم االجتهاد واملقيس يف موضع احلكمأن لل
أفعل ما هويت وإن مل أومر به خمالف معىن الكتاب  :الزم وال قياس عليه كان حمجوجا بأن معىن قوله

أعلم  ال :ما هو قيل :فإن قيل .ومعىن ما مل أعلم فيه خمالفا .والسنة فكان حمجوجا على لسانه
أحدا من أهل العلم رخص ألحد من أهل العقول واآلداب يف أن يفيت وال حيكم برأي نفسه إذا مل يكن 

الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل لتفايل املشتبه فإذا زعموا  :عاملا بالذي تدور عليه أمور القياس من



علم بالقرآن والسنة والفتيا أن ومل مل جيز ألهل العقول اليت تفوق كثريا من عقول أهل ال :هذا قيل هلم
يقولوا فيما قد نزل مما يعلمونه معا أن ليس فيه كتاب وال سنة وال إمجاع وهم أوفر عقوال وأحسن إبانة 

 فما حجتكم يف علمكم  :قيل لكم .ألهنم ال علم هلم باألصول :ملا قالوا من عامتكم فإن قلتم
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ال قياس على أصل هل خفتم على أهل العقول اجلهلة باألصول أكثر من باألصول إذا قلتم بال أصل و  

أهنم ال يعرفون األصول فال حيسنون أن يقيسوا مبا ال يعرفون وهل أكسبكم علمكم باألصول القياس 
فإذا جاز لكم تركها جاز هلم القول معكم ألن أكثر ما خياف عليهم ترك  .عليها أو أجاز لكم تركها

لو كان  :إن قالوا على غري مثال منكم .اخلطأ مث ال أعلمهم إال أمحد على الاواب القياس عليها أو
أحد حيمد على أن يقول على غري مثال ألهنم مل يعرفوا مثاال فتركوه وأعذر باخلطأ منكم وهم أخطأوا 
 ال فيما ال يعلمون وال أعلمكم إال أعظم وزرا منهم إذ تركتم ما تعرفون من القياس على األصول اليت

فإن كان القياس حقا  :قيل .فنحن تركنا القياس على غري جهالة باألصل :فإن قلتم .جتهلون
فأنتم خالفتم احلق عاملني به ويف ذلك من املأمث ما إن جهلتموه مل تستأهلوا أن تقولوا يف العلم وإن 

ه مسامعكم زعمتم واسعا لكم ترك القياس والقول مبا سنح يف أوهامكم وحضر أذهانكم واستحسنت
 .من أن ليس ألحد أن يقول إال بعلم :حججتم مبا وصفنا من القرآن مث السنة وما يدل عليه اإلمجاع

وما ال ختتلفون فيه من أن احلاكم لو تداعى عنده رجالن يف ثوب أو عبد تبايعاه عيبا مل يكن للحاكم 
سأهلم عما تداعيا فيه هل هو أن حيكم فيه وكان عليه أن يدعو أهل العلم به في -إذا كان مشكال  -

إين جاهل  :عيب فإن تطالبا قيمة عيب فيه وقد فات سأهلم عن قيمته فلو قال أفضلهم دينا وعلما
مل يسعه أن يقبل قوله جبهالته بسوق يومه  :بسوقه اليوم وإن كنت عاملا هبا قبل اليوم ولكين أقول فيه

إذا قست هذا بغريه مما  :يومه فقالولو جاء من يعرف سوق  .وقبل قول من يعرف سوق يومه
يباع وقومته على ما مضى وكان عيبه دلين القياس على كذا ولكين أستحسن غريه مل حيل له أن يقبل 

وكذلك هذا يف امرأة أصيبت  .استحسانه وحرم عليه إال أن حيكم مبا يقال إنه قيمة مثله يف يومه



 :ل والاراحة والشباب واللب واألدب فلو قيلكم صداق مثلها يف اجلمال واملا :باداق فاسد يقال

أستحسن أن  :وقال للذي يقول .مائة دينار ولكنا نستحسن أن نزيدها درمها أو ننقاها مل حيل له
وإذا حكم مبثل هذا يف املال الذي  .أزيدها أو أنقاها ليس ذلك يل وال لك وعلى الزوج صداق مثلها

االستحسان وألزم فيه القياس أهل العلم به ومل جيهل ألهل تقل رزيته على من أخذ منه ومل يوسع فيه 
فحالل اهلل وحرامه من الدماء والفروج وعظيم  .اجلهالة قياسا فيه ألهنم ال يعلمون ما يقيسون عليه

ليس  :قال الشافعي أفرأيت إذا قال احلاكم واملفيت يف النازلة .األمور أوىل أن يلزم احلكام واملفتني
 قياس  فيها نص خرب وال
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  .أستحسن فال بد أن يزعم أن جائزا عندهم فقد أمهلوا أنفسهم فحكموا حيث شاءوا :وقال  

بل على الناس  :وإن قال الذي يرى منهم ترك القياس .وإن كان ضيقا فال جيوز أن يدخلوا فيه 
أيت إن ادعى عليك غريك من أمر بطاعتك حىت يكون على الناس إتباعك أو ر :إتباع ما قلت قيل له
وإمنا الطاعة ملن  .ال أطيع إال من أمرت بطاعته فكذلك ال طاعة لك على أحد :هذا أتطيعه أم تقول

أمر اهلل أو رسوله بطاعته واحلق فيما أمر اهلل ورسوله باتباعه ودل اهلل ورسوله عليه ناا أو استنباطا 
هو مغيب عن املتوجه هل جعل له أن يتوجه إال أو رأيت إذ أمر اهلل بالتوجه قبل البيت و .بدالئل

باالجتهاد بطلب الدالئل عليه أو رأيت إذا أمر بشهادة العدل فدل على أن ال يقبل غريها هل يعرف 
العدل من غريه إال بطلب الدالئل على عدله أو رأيت إذا أمر باحلكم باملثل يف الايد هل أمر أن حيكم 

أو رأيت إذا أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم باالجتهاد يف  .هاد وقياسإال بأن حيكم بنظره فكل هذا اجت
احلكم هل يكون جمتهدا على غري طلب عني وطلب العني ال يكون إال باتباع الدالئل عليها وذلك 

اجتهد يف طلب شيء من مل يطلبه باحتياله واالستدالل عليه ال يكون  :ألن حماال أن يقال .القياس
قال الشافعي وإنه ليلزم من ترك القياس أكثر مما  .ح على ومهه أو خطر بباله منهطالبا لشيء من سن

وليس للحاكم أن  .وأسأل اهلل تعاىل يل وجلميع خلقه التوفيق .ذكرت ويف بعضه ما قام عليه احلجة



تاب يقبل وال للوايل أن يدع أحدا وال ينبغي للمفيت أن يفيت أحدا إال مىت جيمع أن يكون عاملا علم الك
وعلم ناسيه ومنسوخه وخاصه وعامه وأدبه وعاملا بسنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأقاويل أهل 
العلم قدميا وحديثا وعاملا بلسان العرب عاقال مييز بني املشتبه ويعقل القياس فإن عدم واحدا من هذه 

للقياس الذي هو الفرع  وكذلك لو كان عاملا باألصول غري عاقل .اخلاال مل حيل له أن يقول قياسا
وإن كان عاقال للقياس وهو مضيع لعلم األصول  .قس وهو ال يعقل القياس :مل جيز أن يقال لرجل

كما ال جيوز أن يقال قس ألعمى وصفت له  .قس على ما ال تعلم :أو شيء منها مل جيز أن يقال له
جيعله  :وهو ال يبار ما قيل لهاجعل كذا عن ميينك وكذا عن يسارك فإذا بلغت كذا فانتقل متيامنا 

سر بالدا ومل يسرها قط ومل يأهتا قط وليس له فيها علم يعرفه وال يثبت له  :أو يقال .ميينا ويسارا
وكما ال جيوز لعامل بسوق سلعة منذ زمان  .فيها قاد مست يضبطه ألنه يسري فيها عن غري مثال قومي

وال لرجل أبار بعض  .كذا ألن السوق ختتلف قوم عبدا من صفته :مث خفيت عنه سنة أن يقال له
 صنف من التجارات وجهل 

   
 

 2877 :صفحة 
 
غري صنفه والغري الذي جهل ال داللة عليه ببعض علم الذي علم قوم كذا كما ال يقال لبناء انظر قيمة   

 .فقد حكم وأفىت من مل جيمع ما وصفت :فإن قال قائل .اخلياطة وال خلياط انظر قيمة البناء

فقد رأيت أحكامهم وفتياهم فرأيت كثريا منها متضادا متباينا ورأيت كل واحد من الفريقني  :قيل
أرأيت ما اجتهد فيه  :فإن قال قائل .واهلل تعاىل املستعان .خيطىء صاحبه يف حكمه وفتياه

احلق فيه  أن يكون -واهلل تعاىل أعلم  -ال جيوز فيه عندنا  :اجملتهدون كيف احلق فيه عند اهلل قيل
ألن علم اهلل عز وجل وأحكامه واحد الستواء السرائر والعالنية عنده وأن  .عند اهلل كله إال واحدا

من له أن جيتهد فيقيس على كتاب أو سنة هل  :فإن قيل .علمه بكل واحد جل ثناؤه سواء
ضهم خمطىء إن اختلفوا مايبون كلهم أو خمطئون أو لبع :خيتلفون ويسعهم االختالف أو يقال هلم

ال جيوز على واحد منهم إن اختلفوا إن كان ممن له االجتهاد وذهب مذهبا  :وبعضهم مايب قيل



قد أطاع فيما كلف وأصاب فيه ومل  :أخطأ مطلقا ولكن يقال لكل واحد منهم :حمتمال أن يقال له
ال  :قيل .فمثل يل من هذا شيئا :فإن قال قائل .يكلف علم الغيب الذي مل يطلع عليه أحد

فإذا اجتهد رجالن بالطريقني عاملان بالنجوم  .مثال أدل عليه من الغيب عن املسجد احلرام واستقباله
والرياح والشمس والقمر فرأى أحدمها املقبلة متيامنا منه ورأى أحدمها القبلة منحرفة عن حيث رأى 

اجتهاده إىل غري ما  صاحبه كان على كل واحد منهما أن يالي حيث يرى وال يتبع صاحبه إذا أداه
أدى صاحبه اجتهاده إليه ومل يكلف واحد منهما صواب عني البيت ألنه ال يراه وقد أدى ما كلف من 

أما فيما كلف فال وأما  :قيل .فيلزم أحدمها اسم اخلطأ :فإن قيل .التوجه إليه بالدالئل عليه
 :قيل .ن مطيعا باخلطأفيكو :فإن قيل .خطأ عني البيت فنعم ألن البيت ال يكون يف جهتني

هذا مثل جاهد يكون مطيعا بالاواب ملا كلف من االجتهاد وغري آمث باخلطأ إذ مل يكلف صواب 
 :فإن قيل .فإذا مل يكلف صوابه مل يكن عليه خطأ ما مل جيعل عليه صواب عينه .املغيب العني عنه

عن يزيد بن عبد اهلل بن أخربنا عبد العزيز بن حممد  .نعم :أفتجد سنة تدل على ما وصفت قيل
اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أيب قيس موىل عمرو بن العا  عن عمرو بن العا  

إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا   :أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
ديث أبا بكر بن حممد بن عمرو بن فحدثت هبذا احل :حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر  قال يزيد بن اهلاد

 هكذا حدثين أبو سلمة  :حزم فقال
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ما وصفت من أنه إذا اجتهد فجمع الاواب  :فما معىن هذا قيل :عن أيب هريرة فإن قال قائل  

وإذا أصاب االجتهاد وأخطأ العني اليت أمر  .باالجتهاد وصواب العني اليت اجتهد كان له حسنتان
وال يثاب من يؤدي يف أن خيطىء العني وحيسن من يؤدي أن يكف  .يف طلبها كانت له حسنة جيتهد

ذم اهلل على  :فإن قيل .عنه وهذا يدل على ما وصفت من أنه مل يكلف صواب العني يف حال
فما أقام اهلل تعاىل به احلجة على خلقه حىت يكونوا على بينة منه ليس  :وجهان :قيل .االختالف



 إتباعه وال هلم مفارقته فإن اختلفوا فيه فذلك الذي ذم اهلل عليه والذي ال حيل االختالف فيه عليهم إال
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما   :قال اهلل تعاىل :قيل .فأين ذلك :فإن قال

أحسبه حيل  جاءهتم البينة  فمن خالف نص كتاب ال حيتمل التأويل أو سنة قائمة فال حيل له اخلالف وال
ومن خالف يف أمر له فيه االجتهاد  .له خالف مجاعة الناس وإن مل يكن يف قوهلم كتاب أو سنة

وذلك أنه ال  .فذهب إىل معىن حيتمل ما ذهب إليه ويكون عليه دالئل مل يكن يف من خالف لغريه
لقياس فأداه إىل غري ما أدى خيالف حينئذ كتابا ناا وال سنة قائمة وال مجاعة وال قياسا بأنه إمنا نظر يف ا

 :فإن قال .صاحبه إليه القياس كما أداه يف التوجه للبيت بداللة النجوم إىل غري ما أدى إليه صاحبه

  .نعم :ويكون هذا يف احلكم قيل

قد عرفناها يف بعضه  :قيل .فمثل هذا إذا كان يف احلكم داللة على موضع الاواب :فإن قيل 
ل أن تقاس فيوجد هلا يف األصلني شبه فيذهب ذاهب إىل أصل واآلخر إىل وذلك أن تنزل نازلة حتتم
فهل يوجد السبيل إىل أن يقيم أحدمها على صاحبه حجة يف بعض  :فإن قيل .أصل غريه فييتلفان
بأن تنظر النازلة فإن كانت تشبه أحد األصلني يف  -إن شاء اهلل تعاىل  -نعم  :ما اختلفا فيه قيل
ثنني صرفت إىل الذي أشبهته يف االثنني دون الذي أشبهته يف واحد وهكذا إذا كان معىن واآلخر يف ا

مل خيتلف الناس يف أن ال  :قيل .فمثل من هذا شيئا :فإن قال قائل .شبيها بأحد األصلني أكثر
دية للعبد يقتل خطأ مؤقتة إال قيمته فإن كانت قيمته مائة درهم أو أقل أو أكثر إىل أن تكون أقل من 

وذهب بعض املشرقيني إىل أنه إن زادت ديته على عشرة آالف  .شرة آالف درهم فعلى من قتلهع
نبلغ هبا  :وقال بعض أصحابنا .ال أبلغ هبا دية حر :درهم نقاها من عشرة آالف درهم وقال

على  دية أحرار فإذا كان مثنه مائة درهم مل يزد عليها صاحبه ألن احلكم فيها أهنا مثنه وكذلك إذا زادت
وكان هذا عندنا من  .كما تقتل له دابة تسوي ديات أحرار فتؤخذ منه .دية أحرار أخذها سيده

 قول من قال من املشرقيني أمرا ال 
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يقتل العبد بالعبد وآخذ األحرار بالعبيد وال  :جيوز اخلطأ فيه ملا وصفت مث عاد بعض املشرقيني فقال  
ومل قتلتم العبد  :فقلت لبعض من تقدم منهم .ن العبد فيما دون النفسيقص العبد من حر وال م

من أصل ما ذهبنا إليه يف العبيد  :واألعبد بالعبد قودا ومل تقيدوا العبد من العبد فيما دون النفس قال
ال نقص لبعضهم من بعض يف  :فقلنا .إذا قتلوا خطأ أن فيهم أمثاهنم وأمثاهنم كالدواب واملتاع

أفيقاس القاا  على الديات واألمثان أم القاا  خمالف للديات  :فقلت هلم .هنم أموالاجلراح أل
واألمثان فإن كان يقاس على الديات فلم تانع شيئا قتلت عبدا يسوي ألف دينار بعبد يسوي مخسة 
ثلهم دنانري وقتلت به عبيدا كلهم مثنه أكثر من مثنه ومل تانع شيئا حني قتلت بعض العبيد ببعض وأنت مت
بالبهائم واملتاع وأن ال تقتل هبيمة ببهيمة لو قتلتها فإن زعمت أن الديات أصل والديات عربة ألنك 

فلم تذهب مذهبا بتركك القاا  بني العبيد فيما دون  .تقتل الرجل باملرأة وديتها ناف دية الرجل
مثاهنم مع ما يلزمك من إذا قتلت العبد بالعبد كان أن يتلف بعضه ببعضه أقل وإن اختلفت أ .النفس

أنت تزعم أن من قتل عبدا فعليه الكفارة وعليه ما  :وما يلزمين بقوليهذا قلت :قال .هذا القول
على من قتل احلر من اإلمث ألنه مسلم عليه فرض اهلل وله حرمة اإلسالم وال تزعم هذا فيمن قتل بعريا أو 

قال  .وفرائض وليس هذا على البهائمحرق متاعا وتزعم أن على العبد حالال وحراما وحدودا 
حكما فيما بينهم وبينه أن  :إن اهلل عز وجل حكم على عباده حكمني :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

أثاهبم وعاقبهم على ما أسروا كما فعل هبم فيما أعلنوا وأعلمهم إقامة للحجة عليهم وبينها هلم أنه علم 
يعلم خائنة األعني وما ختفي   :أخفى  وقاليعلم السر و  :سرائرهم وعلم عالنيتهم فقال

الادور  وخلقه ال يعلمون إال ما شاء عز وجل وحجب علم السرائر عن عباده وبعث فيهم رسال 
فقاموا بأحكامه على خلقه وأبان لرسله وخلقه أحكام خلقه يف الدنيا على ما أظهروا وأباح دماء أهل 

 :وجدمتوهم  وحرم دماءهم إن أظهروا اإلسالم فقالاقتلوا املشركني حيث   :الكفر من خلقه فقال

وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ    :وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل  وقال 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم  فجعل حينئذ دماء املشركني مباحة وقتاهلم حتما   :وقال

مث أظهره قوم من املنافقني فأخرب اهلل نبيه عنهم أن ما خيفون خالف  وفرضا عليهم إن مل يظهروا األميان
  :وحيلفون باهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم  وقال  :ما يعلنون فقال

 سيحلفون باهلل لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا 
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قني فلم جيعل لنبيه قتلهم إذا أظهروا اإلميان ومل مينعهم رسول عنهم فأعرضوا عنهم  مع ما ذكر به املناف  

ورأيت مثل هذا  :قال الشافعي رمحه اهلل .اهلل صلى اهلل عليه وسلم مناكحة املسلمني وال موارثتهم
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  أمرت أن أقاتل  :قال .يف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .إله إال اهلل فإذا قالوها عاموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهلل   الناس حىت يقولوا ال

أرأيت يا رسول اهلل لو أن مشركا قاتلين فقطع يدي مث الذ مين بشجرة فأسلم أفأقتله قال   :قال املقداد
فسهم وقال عز ال تقتله  وقال اهلل تبارك وتعاىل والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أن

ويدرأ عنها العذاب  اآلية فحكم باألميان بينهما إذا كان الزوج يعلم من املرأة ما ال يعلمه   :وجل
األجنبيون ودرأ عنه وعنها هبا على أن أحدمها كاذب وحكم يف الرجل يقذف غري زوجته أن حيد إن مل 

وسلم بني العجالين وامرأته بنفي وال عن رسول اهلل صلى اهلل عليه  .يأت بأربعة شهداء على ما قال
انظروها فإن جاءت به   :زوجها وقذفها بشريك بن السحماء فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أسحم أدعج عظيم االليتني فال أراه إال صدق  وتلك صفة شريك الذي قذفها به  -يعين الولد  -
وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة   :لمزوجها وزعم أن حبلها منه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وس

فال أراه إال كذب عليها  وكانت تلك الافة صفة زوجها فجاءت به يشبه شريك بن السحماء فقال 
 -إن أمره لبني لوال ما حكم اهلل  أي لكان يل فيه قضاء غريه يعين   :النيب صلى اهلل عليه وسلم

الداللة ال تكون عند العباد إحاطة دل ذلك على لبيان الداللة بادق زوجها فلما كانت  -واهلل أعلم 
إبطال كل ما مل يكن إحاطة عند العباد من الدالئل إن مل يقروا به من احلكم عليه مل ميتنع مما وجب عليه 

وطلق ركانة بن عبد يزيد امرأته  .أو تقوم عليه بينة فيؤخذ من حيث أمر اهلل أن يؤخذ ال يؤخذ بداللة
قال الشافعي رمحه اهلل  .لى اهلل عليه وسلم فأحلفه ما أراد إال واحدة وردها عليهالبتة مث أتى النيب ص

كما حكم اهلل فيمن أظهر  .ملا كان كالمه حمتمال ألن مل يرد إال واحدة جعل القول قوله :تعاىل
ما وأعلم بأن سرائرهم على غري  .اإلميان بأن القول قوله يف الدنيا فينكح املؤمنات ويوارث املؤمنني



وجاءه  .أظهروا وأنه يغلب على من مسع طالق البتة أنه يريد اإلبتات الذي ال غاية له من الطالق
إن امرأيت ولدت غالما أسود فجعل يعرض بالقذف فقال له النيب صلى اهلل  :رجل من بين فزارة فقال

  فهل فيها من أورق  :ما ألواهنا  قال  :قال .نعم :هل لك من بل  قال  :عليه وسلم
 فأىن   :قال .نعم :قال
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ولعل هذا نزعة عرق  ومل حيكم عليه حبد وال لعان إذ مل   :لعله نزعه عرق قال :أتاه  قال  

ألنه قد حيتمل أن ال يكون أراد قذفا وإن كان األغلب على سامعه أنه أراد القذف  .يارح بالقذف
يه وسلم تدل على ما وصفت من أنه ال جيوز للحاكم مع أن أحكام اهلل عز وجل ورسوله صلى اهلل عل

أن حيكم بالظن وإن كانت له عليه دالئل قريبة فال حيكم إال من حيث أمره اهلل بالبينة تقوم على املدعى 
عليه أو إقرار منه باألمر البني وكما حكم اهلل أن ما أظهر فله حكمه كذلك حكم أن ما أظهر فعليه 

لكفر وإن كان قوال فال جيوز يف شيء من األحكام بني العباد أن حيكم فيه إال حكمه ألنه أباح الدم با
  .بالظاهر ال بالدالئل

  
 كتاب الرد على حممد بن احلسن  
  
 باب الديات  

أخربنا أبو حنيفة رضي اهلل  :أخربنا حممد بن إدريس الشافعي قال :أخربنا الربيع بن سليمان قال 
 .هل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آالف درهم وزن سبعةعلى أ :تعاىل عنه يف الدية

على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم وقال حممد بن  :وقال أهل املدينة
بلغنا عن عمر بن اخلطاب أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار يف الدية وعلى أهل الورق  :احلسن

لك أبو حنيفة رضي اهلل عنه عن اهليثم عن الشعيب عن عمر بن اخلطاب عشرة آالف درهم حدثنا بذ
أخربين  :وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الغنم ألف شاة أخربنا سفيان الثوري قال :وزاد



على أهل الورق عشرة آالف درهم وعلى أهل الذهب ألف  :حممد بن عبد الرمحن عن الشعيب قال
إن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فرض على أهل الورق اثين عشر ألف  :وقال أهل املدينة .دينار
كال الفريقني روى عن عمر وانظر أي الروايتني أقرب إىل ما قال  :وقال حممد بن احلسن .درهم

  .املسلمون يف غري هذا فهو احلق

ن ليس يف أقل أهل احلجاز وأهل العراق أ :أمجع املسلمون مجيعا ال اختالف بينهم يف القولني كافة 
من عشرين دينارا من الذهب صدقة وليس يف أقل من مائيت درهم من الورق صدقة فجعلوا لكل دينار 

فإذا فرضوا هذا يف الادقة فكيف  .عشرة دراهم ففرضوا الزكاة على هذا فهذا ال اختالف فيه بينهم
باثين عشر درمها إمنا ينبغي أن ينبغي هلم أن يفرضوا الدية أكل دينار بعشرة دراهم أو يفرضوا كل دينار 

وقد جاء عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه وعبد اهلل بن  .يفرضوا الدية مبا يفرضون عليه الزكاة
 ال تقطع اليد إال يف  :مسعود أهنما قاال
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وا يف مثل هذا فعلى هذا األحرى ما فرض .دينار أو عشرة دراهم فجعلوا الدينار مبنزلة العشرة دراهم  

أال ترى لو كان له مائة درهم وعشرة دنانري وجب يف ذلك  .فإن زاد سعر أو نقص مل ينظر يف ذلك
الزكاة وجعل يف كل صنف منها زكاة وجعل دينار على عشرة دراهم فهذا أمر واضح ليس ينبغي هلم 

أعلم بفريضة عمر بن أن يفرضوا الدية فيه إال على ما فرضت عليه الزكاة وحنوها وحنن فيما نظن 
اخلطاب رضي اهلل عنه حني فرض الدية دراهم من أهل املدينة ألن الدراهم على أهل العراق وإمنا كان 
يؤدي الدية أهل العراق وقد صدق أهل املدينة أن عمر رضي اهلل عنه فرض الدية اثين عشر ألف درهم 

 :املغرية عن إبراهيم النيعي قال أخربنا الثوري عن .ولكنه فرضها اثين عشر ألف درهم وزن ستة

كانت الدبة اإلبل فجعلت اإلبل الاغري والكبري كل بعري مبائة وعشرين درمها وزن ستة فذلك عشرة 
قال أبو إسحاق فأتى  :وقيل لشريك بن عبد اهلل أن رجال من املسلمني قال لشريك .آالف درهم

وجهه حىت وقع على حاجبيه وأنفه وحليته  رجل منا رجال من العدو وضربه فأصاب رجال منا فكبه على



وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان رضي اهلل عنه اثين عشر ألف درهم وكانت الدراهم يومئذ وزن 
أن عمر فرض الدية اثين  :قال الشافعي روى مكحول وعمرو بن شعيب وعدد من احلجازيني .ستة

وممن قال  .زيني وال عن عثمان بن عفانعشر ألف درهم ومل أعلم باحلجاز أحدا خالف فيه عن احلجا
ابن عباس وأبو هريرة وعائشة وال أعلم باحلجاز أحدا خالف يف ذلك  :الدية اثنا عشر ألف درهم

ولقد روى عكرمة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قضى بالدية اثين عشر ألف  .قدميا وال حديثا
أغناهم اهلل ورسوله من فضله  فزعم حممد بن  وما نقموا إال أن  :درهم وزعم عكرمة أنه نزل فيه
 :فرض الدية عشرة آالف درهم وفال يف اآلخر :قال يف أحدمها .احلسن عن عمر حديثني خمتلفني

 :أفتقول إن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة فقال :اثين عشر ألفا وزن ستة قلت حملمد بن احلسن

  .ال

ة فيما زعمت من أهل احلجاز ألنك من أهل الورق وألنك فقلت من أين زعمت أن كنت أعلم بالدي 
أفتروي  :قلت .مل تكونوا حتسبون :عن عمر قلتها فإن عمر قضى فيها بشيء ال تقضي به قال

شيئا جتعله أصال يف احلكم فأنت تزعم أن من تروي عنه ال يعرف قضى به وكيف تقضي بالدية وزن 
مما جعلت فيه القطع وجاء تسمية دراهم ليس فيها وزن  سبعة أفرأيت ما جعلت فيه الزكاة وغري ذلك

 بل هي على وزن ستة  :وقال لك قائل .ستة وال وزن سبعة
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 :ال وزن سبعة ألن عمر ال يفرض الدية وزن ستة ويفرض فيما سواها وزن سبعة ما تقول قال  

فكيف أخرجت الدية من وزن  :اقلن .إن الدراهم إذا جاءت مجلة فهي على وزن اإلسالم :أقول
اإلسالم إذا كان وزن اإلسالم عندك وزن سبعة مث زعمت أنك أعلم بالدية منهم ألنكم من أهلها 

  .الدرهم وزن مثقال :أحدمها :وزعمت لنا أن الدراهم إمنا كانت صنفني

 كل :فلو قال لك قائل .كل عشرة دراهم وزن ستة حىت ضرب زياد دراهم اإلسالم :واآلخر 
كل  :وقال آخر .درهم جاءت به الزكاة أو يف الدية أو يف القطع أو غري ذلك فهو بوزن املثقال



يقول  :قال الشافعي .فهكذا ينبغي لك أن تقول يف الدية :قيل له .درهم فهو بوزن اإلسالم
إن الدية اثنا  :قد خرجت من حديث أيب إسحاق اهلمداين :أرأيت لو قال لك قائل :لقائل قوله
أن الدية عشرة آالف درهم ألنه مل يذكر فيما تروون فيها  :ألفا وزن ستة ومن حديث الشعيب عشر

 :وقال آخرون .وزن ستة كما حدث أبو إسحاق ألن أبا إسحاق يذكر وزن ستة فهو أوىل هبا

بل وزن اإلسالم فادعى حممد على أهل احلجاز أهنم  :فإن قال .وزن املثاقيل ألن األكثر أوىل هبا
بالدية منهم وإمنا عمر قبل الدية من أهل الورق ومل جيعل هلم أهنم أعلم بالدية منه إذا كان منهم  أعلم

  .فمن كان احلاكم منهم أوىل باملعرفة بالدراهم منه إذا كان احلكم إمنا وقع باحلاكم

 فرض املسلمون الزكاة يف كل عشرين دينارا ويف مائيت درهم كل دينار :وقال حممد بن احلسن 
ومن أخربك أهنم فرضوا الزكاة قياسا أرأيت إذا فرضت الزكاة يف أربعني  :بعشرة دراهم فإن قيل له

من الغنم ويف ثالثني من البقر أقاسوا البقر على الغنم فإن قاسوها فالقياس ال يالح إال عددا وعدد البقر 
وهكذا مخس  .بعني من الغنمأو بالقيمة فقيمة ثالثني من البقر أكثر من قيمة أر .أقل من عدد الغنم

 :قلنا .ما الزكاة بقياس :قال .من اإلبل ال عددها عدد واحد منها وال قيمتها قيمة واحد منها

ولذلك كانت الدواب سوى البقر والغنم واإلبل ال زكاة فيها والترب سوى الذهب والورق ال زكاة 
  .نعم :قال .وكل واحد منها أصل يف نفسه ال قياس على غريه .فيه

فكيف زعمت أن الذهب يقاس على الورق والورق يقاس على الذهب فإن زعمت أن أحدمها  :قلنا 
قياس على اآلخر فأيهما األصل فإن زعمت أنه الذهب لزمك أن تقول عشرين دينارا إذا كانت فيها 
عشرين الزكاة فلو كانت أربعني درمها تسوي عشرين دينارا كانت فيها الزكاة أو ألف درهم ال تسوي 

وإن زعمت أن الورق هي األصل قيل لك فيها كما قيل لك يف الذهب  .دينارا مل يكن فيها الزكاة
 كل واحد  :كما قلت يف املاشية :فما هي قلنا :والورق قال
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فأصل الدية اإلبل يف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه  .قلنا .فالدية :منهما أصل يف نفسه قال  
قومها عمر ألف دينار واثين عشر ألف درهم الذهب على أهل الذهب والورق على أهل الورق وسلم و

فكيف كان الارف على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قال .فاتبع يف ذلك قضاء عمر كما قضى
أما ما روي من األخبار بيننا فعلى اثنا عشر درمها بدينار  :وسلم وعمر وعثمان رضي اهلل كنهما قيل

وقضى يف امرأة  .قطع عثمان سارقا يف أترجة مثن ثالثة دراهم من صرف اثنا عشر درمها بدينارو
قال الشافعي أخربنا بذلك سفيان عن ابن أيب جنيح عن  .قتلت يف احلرم بدية وثلث مثانية آالف درهم

 :اهلل عليه وسلموأما الداللة يف زمان النيب صلى اهلل عليه وسلم فبمثل هذا قال رسول اهلل صلى  .أبيه

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قطع يف جمن  :تقطع يد السارق يف ربع دينار فااعدا  وروى ابن عمر 
من زعم لك أن يف عشرة دنانري  :وقيل حملمد بن احلسن .مثنه ثالثة دراهم وهذا يشبه قضاء عثمان

ليس  :قال .ر زكاةومائة درهم زكاة أرأيت من قال يف وسقني وناف زبيب ووسقني وناف مت
وكذلك يف عشرين شاة ومخس  :قال .ذلك له حىت يكون من كل واحد منهما ما جيب فيه الزكاة

 .ألن كل واحد منهما صنف غري صنف صاحبه :ومل قال :قيل .نعم :عشرة بقرة قال

فاحلنطة من  :قيل .نعم :وكذلك احلنطة والشعري ال يضم واحد منهما إىل صاحبه قال :قيل
وما للقرب وهلذا وكل  :والتمر من الزبيب أقرب أو الذهب من الورق يف القيمة واللون قالالشعري 

فكيف مجعت بني األبعد امليتلف من الفضة والذهب وأبيت أن جتمع ما  :قيل .واحد منهما صنف
فمن قال قولك هذا هل جتد به أثرا يتبع  :قلنا .فإنا نقول هذا :قال .بني األقرب امليتلف

فإن بعض أصحابكم يقوله  :فال قياس وال أثر قال :قلنا .ال :فقياس قال :قلنا .ال :قال
جيمع بني احلنطة والشعري  :فإن كانت احلجة إمنا هي لك بأن ذلك الااحب يقوله معك :معنا قلنا

وما دلك على  :قلنا .هذا خطأ :قال .والسلت فيضم بعضها إىل بعض وجيمع بني القطنية
ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة  فإمنا عىن من   :نيب صلى اهلل عليه وسلمأليس إذ قال ال .خطئه

 :هي صنف واحد قال :أفرأيت إن قال لك :قلنا .نعم :فال .صنف واحد ال من صنفني

فالذهب  :قلنا :قال .إذا يقول يل ما يعرف العقل غريه فال أقبله منه ما قيمتها وال خلقتها بواحدة
فأراك تتيذ قوله إذا وافقك حجة  .واخللقة من احلنطة من الشعري والسلتأبعد من الورق يف القيمة 

 وقلنا له ال يثبت عن ابن  .وتزعم يف موضع غريه من قوله أنه خيطىء وحييل
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مسعود ما ذكرت من القطع يف عشرة دراهم وأنت تروي عن الثوري عن عيسى بن أيب عزة عن   

هذا  :قال .النيب صلى اهلل عليه وسلم قطع سارقا يف مخسة دراهمالشعيب عن ابن مسعود أن 
والذي رويت عنه القطع يف عشرة دراهم عن ابن مسعود مقطوع بروايته عن رجل  :قلنا .مقطوع

وأما روايتنا عن علي فجعفر بن حممد يروي عن أبيه أن علي بن  .أدىن يف الثقة عندك من رواية هذا
 :قال .أخربنا بذلك حامت بن إمساعيل .القطع يف ربع دينار فااعدا :أيب طالب رضي اهلل عنه قال

فإمنا مجعنا بني الذهب  :وحديثكم مقطوع عن رجل ال نعرفه فإن قال قائل :قلنا .هذا منقطع
أفيكونان مثنا لكل  -إن شاء اهلل تعاىل  :قيل له .والفضة يف الزكاة من قبل أهنما مثن لكل شيء

أرأيت من استهلك لرجل متاعا  :يقال لك :ما تعين مبجموعني قيل :شيء جمموعني فإن قال
بل أحدمها وإمنا يقوم الورق على أهل الورق الذين هي  :يغرم قيمته ذهبا وورقا أو أحدمها فإن قال

فما أمسعك مجعت بينهما يف قيمة ما  :أمواهلم والذهب على أهل الذهب الذين هي أمواهلم قيل
نت إال تفرد كل منهما على حدته فكيف مل تفردمها هكذا يف الزكاة أو رأيت استهلك وال يف دية وما أ

 :إذا كانا واإلبل والبقر والغنم جتتمع يف أهنا أمثان لألحرار املقتولني أجتمع بينها يف الزكاة فإن قلت

فهكذا ما أخرجت األرض مما  :قيل .وليس اجتماعها يف شيء يدل على اجتماعها يف غريه .ال
ويفترق يف  .كاة وفيه العشر كله فهو جمتمع يف أن فيه العشر كما يف الذهب والورق ربع العشرفيه الز

أنه ليس بثمن لكل شيء كما الذهب والورق عندك مثن لكل شيء ويفترق يف أنه مأكول كما الذهب 
 وال يدلين اجتماعه .ال :أفتجمع بينه الجتماعه فيما وصفنا فإن قال .والورق عندك غري مأكول

 .فهكذا فافعل يف اجلمع بني الذهب والفضة :قيل .يف معىن وال يف معان أن أمجع بينه يف كل شيء

ال يكون شبه العمد إال يف النفس والعمد ما  :أخربنا املغرية عن إبراهيم أنه قال :أخربنا سفيان قال
بال  أصبت بسالح واخلطأ إذا تعمدت الشيء فأصبت غريه وشبه العمد كل شيء تعمدت ضربه

  .سالح



ال قود بني العبيد واألحرار إال يف  :القاا  بني العبيد واألحرار قال أبو حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه 
ليس بني العبيد  :وقال أهل املدينة .النفس فإن العبد إذا قتل حرا متعمدا أو قتله احلر متعمدا قتل به

كيف يكون نفسان  :وقال حممد بن احلسن .رواألحرار قود إال أن يقتل العبد احلر فيقتل العبد باحل
 تقتل 
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لنقاان العبد عن نفس احلر فهذا  :بااحبتها إن قتلتها األخرى وال تقتل هبا األخرى إن قتلتها قالوا  

  .وكذلك الوجه األول .الرجل يقتل املرأة عمدا وديتها ناف دية الرجل فيقتل هبا

  .إذا قتل احلر العبد متعمدا قتل به :طالب رضي اهلل عنه أنه قالوقد بلغنا عن علي بن أيب  

ليس بني الرجال والنساء وال  :أخربنا حممد بن أبان بن صاحل القرشي عن محاد عن إبراهيم أنه قال 
قال الشافعي إذا كان احلر القاتل للعبد  .بني األحرار واململوكني فيما بينهم قاا  فيما دون النفس

نهما يف نفس وال غريها وإذا قتل العبد احلر أو جرحه فألولياء احلر أن يستقيدوا منه يف النفس فال قود بي
قال حممد بن  .وللحر أن يستقيد منه يف اجلراح إن شاء أو يأخذ األرض يف عنقه إن شاء ويدع القود

ر وقد يقيدون إن املدنيني زعموا أهنم تركوا إقادة العبد من احلر لنقص العبد عن نفس احل :احلسن
وال أعرف من قال هذا له وال  :قال الشافعي رمحه اهلل .املرأة من الرجل وهي أنقص نفسا منه

احتج به عليه من املدنيني إال أن يقوله له من ينسبونه إىل علم فيتعلق به وإمنا منعنا من قود العبد من احلر 
أن احلر كامل األمر يف أحكام اإلسالم  :والسبب الذي قلناه له مع االتباع .ما ال اختالف بيننا فيه

 .والعبد ناقص األمر يف عام أحكام اإلسالم ويف احلدود فيما يناف منها بأن حده ناف حد احلر

وال يأخذ سهما إن حضر  .وال جتوز شهادته .وال يرث وال يورث .ويقذف فال حيد له قاذفه
وحدها وحد الرجل يف كل شيء سواء ومرياثها وأما املرأة فكاملة األمر يف احلرية واإلسالم  .القتال

فلذلك ال  .وليست ممن عليه فرض اجلهاد .ثابت مبا جعل اهلل هلا وشهادهتا جائزة حيث أجيزت
لنقص الدية كان  :ولو كان املعىن الذي روى حممد عمن روى عنه من املدنيني أنه .تأخذ سهما



عدد ديات أحرار فكان ينبغي هلم أن ال يقتلوا وإن كانت  .املدنيون قد جيعلون يف نفس العبد قيمته
العبد الذي قيمته ألفا دينار حبر إمنا قيمته ألف دينار ولكن الدية ليست عندهم من معىن القاا  

أرأيت إذا قتله به وأقاد النفس اليت هي مجاع  .وقول حممد بن احلسن ينقض بعضه بعضا .بسبيل
قاه منه يف موضحة إذا كان الكل بالكل فالبعض بالبعض البدن كله من احلر بنفس العبد فكيف ال ي

مث  .أوىل فإن جاز ألحد أن يفرق بينهم جاز لغريه أن يقاه منه يف اجلراح وال يقاه منه يف النفس
جاز لغريه أن يبعض اجلراح فيقاه يف بعضها وال يقاه يف بعض يف املوضع الذي ذكر اهلل عز وجل فيه 

وأصل ما يذهب إليه  .واجلروح القاا     :س  اآلية إىل قولهالنفس بالنف  :القاا  فقال
 أنه ال جيوز أن يقال بشيء من الفقه  :حممد بن احلسن يف الفقه
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فأما قول حممد  .وهذا من قوله ليس خبرب الزم فيما علمت وضد القياس .إال خبرب الزم أو قياس  

فسان تقتل إحدامها باألخرى وال تقتل األخرى هبا فلنقص كيف يكون ن :بن احلسن رمحه اهلل تعاىل
فإذا كان القاتل ناقص احلرمة مل يكن النقص مينعه من أن يقتل إذا قتل من هو أعظم حرمة  .القاتل
 :فأوجدنيه يقول مثل هذا قيل :فإن قال قائل .والنقص ال مينع القود وإمنا متنع الزيادة .منه

لو قتل أباه قتل به ولو قتله أبوه مل يقتل به لفضل األبوة على الولد  وأعظم منه يزعم أن رجال .نعم
ويزعم أن رجال لو قتل عبده مل يقتله به ولو قتله عبده قتله به ولو قتل مستأمنا مل  .وحرمتهما واحدة

  .يقتل به ولو قتله املستأمن يقتل به
  
 الرجالن يقتالن الرجل أحدمها ممن جيب عليه القاا   

إن على الكبري ناف  :بو حنيفة رمحه اهلل تعاىل يف الاغري والكبري يقتالن الرجل مجيعا عمداقال أ 
وقال أهل املدينة يقتل الكبري ويكون على الاغري  .الدية يف ماله وعلى الاغري ناف الدية على عاقلته

يه أرأيتم وكيف يقتل الكبري وقد شركه يف الدم من ال قود عل :قال حممد بن احلسن .ناف الدية
لو أن رجال قتل نفسه هو ورجل آخر معه أكان على ذلك الرجل القود وقد شركه يف دم املقتول 



أرأيتم لو أن رجال وجب عليه القود يف قطع يده  .ينبغي ملن قال األول أن يقول هذا أيضا .نفسه
ل وقد شركه فقطعت يده وجاء رجل آخر فقطع رجله فمات من القطعني مجيعا أيقتل الذي قطع الرج

يف الدم حد من حدود اهلل أرأيتم لو أن رجال عقره سبع وشجه رجل موضحة عمدا فمات من ذلك 
كله أيقتل صاحب املوضحة الضارب وقد شركه يف الدم من ليس يف فعله قود وال أرش ينبغي ملن قال 

وينبغي له  .لو أن رجال وصبيا سرقا سرقة واحدة أنه يقطع الرجل ويترك الايب :هذا أن يقول
لو أن رجلني سرقا من رجل ألف درهم ألحدمها فيها شرك قطع الذي ال شرك له  :أيضا أن يقول

أرأيتم رجال وصبيا رفعا سيفا بأيديهما فضربا به رجال ضربة واحدة  .وال يقطع الذي له الشرك
ك عندكم فمات من تلك الضربة أتكون ضربة واحدة بعضها عمد فيه القود وبعضها خطأ فإن كان ذل

فأيها العمد وأيها اخلطأ أرأيتم إن رفع رجالن سيفا فضربا به أحدمها متعمدين لذلك فمات من تلك 
ضربته وضربة صاحبه ومل ينفرد أحدمها بضربة دون صاحبه أيكون يف هذا قود ليس يف  :الضربة وهي

تم رجال ضرب رجال أرأي .هذا قود إذا أشرك يف الدم شيء ال قود فيه وال تبعيض يف شيء من النفس
 فشجه موضحة خطأ مث ثىن فشجه 
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موضحة عمدا فمات يف مكانه من ذلك مجيعا ينبغي يف قولكم أن جتعلوا على عاقلته ناف الدية   

 .بالشجة اخلطأ وتقتلوه بالشجة العمد فيكون رجل واحد عليه يف نفس واحدة ناف الدية والقتل

و أن رجال وجب له على رجل قاا  يف شجة موضحة فاقتص منه مث زاد ل :وينبغي لكم أن تقولوا
أخربنا عباد بن  .على حقه متعمدا فمات املقتص منه من ذلك أنه يقتل الذي اقتص بالزيادة اليت تعمد

حدثنا هشام بن حسان عن احلسن الباري أنه سئل عن قوم قتلوا رجال عمدا فيهم  :العوام قال
أخربنا عمر بن عامر عن إبراهيم  :أخربنا عباد بن العوام قال .ديةتكون فيه ال :مااب قال

قال الشافعي إذا قتل الرجل البالغ والايب معه أو  .إذا دخل خطأ يف عمد فهي دية :النيعي أنه قال
ملن قتل اثنني بالغني  -واهلل أعلم  -اجملنون معه رجال وكان القتل منهما مجيعا عمدا فال جيوز عندي 



وأصل هذا أن  . عمدا برجل إال أن يقتل الرجل وجيعل ناف الدية على الايب واجملنونقتال رجال
ينظر إىل القتل فإذا كان عمدا كله ال خيالطه خطأ فاشترك فيه اثنان أو ثالثة فمن كان عليه القود منهم 

العاقلة  ترك الشافعي :قال الربيع .أقيد منه ومن زال عنه القود أزاله وجعل عليه حاته من الدية
الرجالن  :ما يشبه هذا قيل له :فإن قال قائل .ألنه عمد عنده ولكنه مطروح عنه للاغر واجلنون

يقتالن الرجل عمدا فيعفو الويل عن أحدمها أو يااحله فال يكون له سبيل على املعفو عنه وال املااحل 
عض الدية أو يعفو عنه ويقتل ويكون له السبيل على الذي مل يعف عنه فيقتله فيأخذ من أحد القاتلني ب

  .فهذان كان عليهما القود فزال عن أحدمها بإزالة الويل :فإن قال قائل .اآلخر

فإن  .وفعلهما واحد :قيل .ال :أفرأيت إن أزاله الويل عنه أزال عن غريه فإن قال :قيل له 
ا وأحد فإذا كان هذا عندك يف هذين فكيف إذا قتل الرجالن الرجل عمد :قيل .نعم :قال

القاتلني ممن عليه القود واآلخر ممن ال قود عليه كيف مل تقد من الذي عليه القود وتأخذ الدية من الذي 
إن كنت إمنا رفعت القود يف الايب  :ويقال له :ال قود عليه مثل الايب واجملنون واألب قال الشافعي

فحكمت بأن أحدمها خطأ فقد  .اواجملنون يقتالن الرجل ومعهما عاقل من قبل أن القلم مرفوع عنهم
تركت هذا األصل يف الرجل املستأمن يقتله مسلم ومستأمن إذا كنت حتكم على املستأمن وجتعل على 

أو رأيت أبا رجل ورجال أجنبيا قتال رجال مل تقتل األجنيب وجتعل على األب  .املسلم حاته من الدية
وجتعل عليه  .د وال يكون القلم عنه مرفوعاناف الدية إذا كان هؤالء ممن يعقل ويكون عليه القو

 الدية يف ماله ال على عاقلته وجتعل عمده 
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عمدا ال خطأ وتفرق بينه وبني الاغري واملعتوه فتزعم أن عمد أولئك خطأ وأن عمدمها على   

 واملعتوه خطأ فما احلجة يف أن جتمع بني ما فرقت بينه فإن زعم أن حجته أن عمد الايب .عاقلتهما
تعقله عاقلته وعمد األب يقتل ابنه معه غريه أو ليس معه غريه عمد يزول عنه القود ملعىن فيه وجيعل عليه 

فإذا زعم أن  .الدية يف ماله دون عاقلته وكذلك عمد املستأمن يقتل املستأمن مع املسلم إذا حكم عليه



القتل قتل الذي عليه القود فقد ترك األصل الذي األجنيب إذا شرك األب واملستأمن إذا شرك املسلم يف 
إليه ذهب فأما ما أدخل على أصحابنا فأكثره ال يدخل عليهم وذلك قوله يف الرجل تقطع يده يف احلد 
 .أو القاا  مث يقطع آخر رجله فيموت هذا ال قاا  فيه ألنه مات من جناية حق وجناية باطل

فلما كان  .ة ألن يده قطعت يف غري معاية اهلل عز وجلوألنه لو مات من قطع اليد مل يكن له دي
لإلباحة فيه موضع مل جيز أن يقتل به من قتله وقتله غري منفرد به وال شركة فيه بتعد وعليه عقل وال 

وكذلك لو ضربه السبع فجرحه وضربه آخر مل يكن عليه قود من قبل أن جناية السبع  :قال .وقود
ناية اجملنون والايب فثابتة عليهما إن مل تكن بقود فبعقل وإذا كانت فأما ج .ال عقل فيها وال قود

أن تقتل العشرة بواحد إذا قتلوه عمدا  :ومن قوله .جنايتهما غري لغو والنفس مقتولة قتل عمد
وجيعل كل واحد منهم كأنه قاتل على االنفراد حىت لو أزال القود عن بعضهم أخذ القود من الباقني ألن 

فقتل الايب واملعتوه خطأ قيل  :فإن قال .فإذا كان القتل خطأ مل يقتل .ان عمداأصل القتل ك
فإن قال  .هذا حمال أن تزعم أنه خطأ وهو عمد ولكن قد كانت فيهما علة مينع هبا القاا  :له
وهذا إن رد عليك وجعل يف أمواهلما مل جتد فيه  :أجعله على العاقلة كما أجعل خطأه قيل :قائل

نت فيه حجة كانت عليك يف الرجل يقتل ابنه مع األجنيب وأنت ال جتعل الدية إال يف مال حجة ولو كا
  .األب ال على العاقلة ويف املستأمن يقتل املستأمن معه مسلم

  .واهلل أعلم 
  

 ID ' '    ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت
 التاء مع 

  
 ملعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سقوط ا  
  
  .احلديث  
  
 يتربان بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  



  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
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 عقل املرأة  يف 

إن عقل مجيع جراحها ونفسها على الناف  :قال الشافعي قال أبو حنيفة رضي اهلل عنه يف عقل املرأة 
وكذلك أخربنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم عن علي بن أيب  .من عقل الرجل يف مجيع األشياء

 :ا وقال أهل املدينةعقل املرأة على الناف من عقل الرجل يف النفس وفيما دوهن :طالب أنه قال

عقلها كعقله إىل ثلث الدية فأصبعها كأصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته 
وقد روي الذي قال  :قال حممد بن احلسن .فإذا كان الثلث أو أكثر من الثلث كان على الناف

 .لثلث مث الناف فيما بقييستوي الرجل واملرأة يف العقل إىل ا :أهل املدينة عن زيد بن ثابت قال

يستوي الرجل واملرأة  :أخربنا أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل عن محاد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت أنه قال
يف العقل إىل الثلث مث الناف فيما بقي وأخربنا أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل عن محاد عن إبراهيم أنه قال 

وأخربنا حممد بن أبان عن  .يف هذا أحب إيل من قول زيد قول علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه
عقل  :محاد عن إبراهيم عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنهما أهنما قاال

املرأة على الناف من دية الرجل يف النفس وفيما دوهنا فقد اجتمع عمر وعلي على هذا فليس ينبغي أن 
على صواب قول عمر وعلي أن املرأة إذا قطعت أصبعها خطأ وجب  ومما يستدل به .يؤخذ بغريه

على قاطعها يف قول أهل املدينة عشر دية الرجل فإن قطع أصبعني وجب عليه عشرا الدية فإن قطع 
ثالث أصابع وجب عليه ثالثة أعشار الدية فإن قطع أربع أصابع وجب عليه عشرا الدية فإذا عظمت 

القياس الذي ال يدفعه أحد يعقل وال خيطئ به  :افعي رمحه اهلل تعاىلقال الش .اجلراحة قل العقل
أن نفس املرأة إذا كان فيها من الدية ناف الرجل ويف يدها ناف ما يف يده ينبغي  :أحد فيما نرى

فلما كان هذا من األمور اليت ال جيوز ألحد أن خيطىء هبا من  .أن يكون ما صغر من جراحها هكذا



ويقال له  .يف ثالثة أصابع املرأة ثالثون ويف أربع عشرون :ابن املسيب يقول وكان .جهة الرأي
أن املرأة  :هي السنة وكان يروى عن زيد بن ثابت :نقص عقلها فيقول :حني عظم جرحها

مل جيز أن خيطىء أحد هذا اخلطأ  .تعاقل الرجل إىل ثلث دية الرجل مث تكون على الناف من عقله
طأ إمنا يكون من جهة الرأي فيما ميكن مثله فيكون رأي أصح من رأي فأما هذا من جهة الرأي ألن اخل

هي السنة  :فلما قال ابن املسيب .فال أحسب أحدا خيطىء مبثله إال اتباعا ملن ال جيوز خالفه عنده
 أشبه أن يكون عن 
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أن يقول هذا من جهة الرأي ألنه ال  النيب صلى اهلل عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه ومل يشبه زيد  

فال  :فقد يروى عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه خالفه قيل :فإن قال قائل .حيتمله الرأي
يثبت عن علي وال عن عمر ولو ثبت كان يشبه أن يكونا قااله من جهة الرأي الذي ال ينبغي ألحد أن 

ما قاال إذا كانت النفس على ناف عقل نفسه  يقول غريه فال يكون قلة علم من قبل أن كل أحد يعقل
واليد كان كذلك ما دوهنما وال يكون فيما قال سعيد السنة إذا كانت ختالف القياس والعقل إال عن 

وقد كنا نقول به على هذا املعىن مث وقفت عنه وأسأل اهلل  -واهلل تعاىل أعلم  -علم اتباع فيما نرى 
منهم من يقول السنة مث ال جند لقوله السنة نفاذا بأهنا عن النيب صلى اهلل تعاىل اخلرية من قبل أنا قد جند 

عليه وسلم فالقياس أوىل بنا فيها على الناف من عقل الرجل وال يثبت عن زيد كثبوته عن علي بن أيب 
  .واهلل تعاىل أعلم .طالب رضي اهلل عنه

إن كان غالما ففيه  :مة فتلقي جنينا ميتاقال أبو حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه يف الرجل يضرب بطن األ 
  .ناف عشر قيمته لو كان حيا وإن كان جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية

كيف فرض أهل املدينة يف جنني األمة  :فيه عشر قيمة أمه وقال حممد بن احلسن :وقال أهل املدينة 
ه وسلم يف جنني احلرة غرة عبدا أو أمة الذكر واألنثى شيئا واحدا وإمنا فرض رسول اهلل صلى اهلل علي



 .واخلمسون من دية الرجل ناف عشر ديته ومن دية املرأة عشر ديتها .فقدر ذلك خبمسني دينارا

  .وينبغي أن يكون ذلك أيضا من قيمة اجلنني لو كان حيا ليس من قيمة أمه

قيمته ال اختالف بيننا وبينكم  أرأيتم لو ألقت اجلنني حيا فمات كم كان يكون فيه أليس إمنا يكون فيه 
فما تقولون إن كانت قيمته عشرين دينارا فغرم قاتله عشرين  :قيل هلم .بلى :قالوا .يف ذلك

 :دينارا مث ألقت آخر ميتا أليس يغرم يف قولكم عشر مثن أمه وأمه جارية تساوي مخسمائة دينار قالوا

يكون القاتل غرم يف الذي ألقته حيا أقل ف :قيل هلم .يغرم عشر قيمتها وهو مخسون دينارا .بلى
من الذي غرم فيه ميتا وإمنا ينبغي أن يغرم أكثر يف الذي ألقته حيا ألنه يغرم يف اجلنني احلر إذا ألقته حيا 

وإمنا ينبغي أن يقاس جنني األمة على ما قال رسول اهلل  .فمات الدية كاملة وإذا ألقته ميتا غرم غرة
جنني احلرة فيغرم يف امليت أقل مما يغرم يف احلي وقد غرمتموه أنتم يف جنني  صلى اهلل عليه وسلم يف
إذا ضرب الرجل بطن األمة فألقت جنينا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .األمة إذا كان حيا فمات

 فإذا  .حيا مث مات ففي اجلنني قيمة نفسه
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مل تعرف فيه حياة فإمنا حكمه حكم أمه إذا مل يكن حرا يف  ألقته ميتا ففيه عشر قيمة أمه ألنه ما  

وهكذا قال ابن املسيب واحلسن وإبراهيم النيعي وأكثر من مسعنا منه من مفيت احلجازيني  .بطنها
إذا خرج  :وأهل اآلثار فيالفنا حممد بن احلسن وأبو حنيفة رمحهما اهلل تعاىل يف جنني األمة فقاال فيه

إذا خرج ميتا فإن كان غالما ففيه ناف عشر قيمته لو كان حيا وإن  :وقاال فيهفيه حيا كما قلنا 
قال الشافعي وكلمين حممد بن احلسن وغريه ممن  .كان جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية
وإن كنت لعلي ال أفرق بني كالمه وكالم غريه وأكثره  .يذهب مذهبه مبا سأحكي إن شاء اهلل تعاىل

 :أما ناا فعن سعيد بن املسيب واحلسن وإبراهيم قال :قلت .من أين قلت هذافقال  .كالمه

ولكن رمبا غالطت بقول الواحد منهم  :قلت .ليس يلزمين قول واحد من هؤالء وال يلزمك
 :قلت .إنا لنزعم أن قولنا هو القياس على السنة واملعقول :قال .قلته قياسا على السنة :وقلت



 :أليس األصل جنني احلرة قال :فقلت .سل :قال .سألتكفإن شئت فاسأل وإن شئت 

فلما قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف جنني احلرة بغرة ومل يذكر عنه أنه سأل  :قلت .بلى
فلما كان اجلنني واحدا فسواء كان ذكرا أو أنثى  :قلنا .عنه أذكر أو أنثى فكان اجلنني هو احلمل

عنا بني جنينيها فجعلنا يف كل واحد منهما مخسا من اإلبل فجم :هكذا قلنا :قلت .بلى :قال
ففي الغالم مائة من  :أفرأيت لو خرجا حيني فماتا قال :قلت .ومخسني دينارا إذا مل تكن غرة
وسواء كانا ابين أم ولد من سيدها قيمة أمهما عشرون دينارا أو  :قلنا .اإلبل ويف اجلارية مخسون
إمنا حكمهما حكم أنفسهما خمتلفني يف الذكر  .نعم :قال .أمهماكانا ابين حرة ال يلتفت إىل 

مث سويت بينهما إذا مل يكن فيهما حياة أليس هذا  :قلت .منهما مائة من اإلبل ويف األنثى مخسون
فال أعطيك ذلك ولكن أجعل حكمهما  :يدل على أن حكمهما حكم غريمها ال حكم أنفسهما قال

ا مل تعط هذا فكيف فرقت بني حكمهما إذا عرفت حياهتما فإذ :قلت .حكم أنفسهما بكل حال
 .يف اجلنينني من احلرة داللة من خرب بأن حكمهما حكم أنفسهما :قلت .اتباعا :ومل تعرف قال

 :قلنا .ما فيه خرب ولكنه حيتمل :أم إمنا قلت حيتمل أن يكون حكمهما حكم أنفسهما قال

تعرف حياهتما وحكم نفسهما إذا عرفت حياهتما  أفيحتمل أن يكون حكمهما حكم غريمها إذا مل
فإذا كانا حيتمالن معا فكيف مل تار إىل ما قلنا حيث فرقت بني حكمهما وال  :قلنا .نعم :قال

تزعم أن أصلهما واحد وأن حكمهما يتفرق وإذا كان حيتمل فزعمت أن كل قولني أبدا احتمال 
 فأوالمها بأهل 
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  .خالفهما :فقولنا فيه القياس واملعقول وقولك .ريوا إليه أوالمها بالقياس واملعقولالعلم أن يا  

مبا وصفنا من أنا إذا مل نفرق بني أصل حكمهما وهو جنني احلرة ألن الذكر  :وكيف قلنا :قال 
ومن قبل  .واألنثى فيه سواء مل جيز أن نفرق بني فرعي حكمهما وهو جنني األمة يف الذكر واألنثى

 .نين وإياك نزعم أن دية الرجل ضعف دية املرأة وأنت يف اجلنني تزعم أن دية املرأة ضعف دية الرجلأ



فكيف زعمت أهنما لو سقطا حيني فكانت قيمتهما سواء أو خمتلفة كان فيهما قيمتهما ما  :وقلت
ا لو كانت كانت وإن ميتني كان يف الذكر منهما ناف عشر قيمته لو كان حيا ويف األنثى عشر قيمته

  .حية أليس قد زعمت أن عقل األنثى من أصل عقلها يف احلياة

من أجل أنين زعمت  :قلت .فأنت سويت بينهما :قال .ما أعلمك إال نكست القياس فقلبته 
كما سويت بني الذكر واألنثى يف جنني احلرة فلم  .أن أصل حكمهما حكم غريمها ال حكم أنفسهما

 . حيكم فيه حكم أمه إذا كان مثل أمه عتيقا بعتقها ورقيقا برقهاأفرق بني قياسهما وجعلت كال

قلنا ما حيتمل إال النكس والقياس كما وصفنا يف  .حيتمل :فقولنا :وأنت قلبت فيه القياس قال
 :وقال حممد بن احلسن .فمعنا القياس واملعقول ونزعم أن احلجة تثبت بأقل من هذا .الظاهر

 :قيل .ون دية جنني األمة ميتا أكثر من ديته حيا يف بعض احلاالتيدخل عليكم يف قولكم أن تك

ليس يدخل علينا من هذا شيء من قبل أنا نزعم أن الدية إمنا هي بغريه كانت أكثر أو أقل وأنت يدخل 
وأين ذلك  :قال .عليك يف غري هذا أكثر منه مع ما دخل عليك من خالف القياس مع السنة

يكون فيه عشر  :لى أطراف رجل فيها عشر ديات يف مقام فسيح قالأرأيت رجال لو جىن ع :قلت
 :قلنا .فدية واحدة :فإن جىن هذه اجلناية اليت فيها عشر ديات مث قتله مكانه قال :قلنا .ديات

إمنا  :قال .فقد دخل عليك إذا زعمت أنه إذا زاد يف اجلناية املوت نقات جنايته منه تسع ديات
فكيف جتعله تبعا للنفس وهو  :قلنا . أجعل البدن كله تبعا للنفسيدخل هذا علي من قبل أنين

متقدم قبلها وقد أصابه وله حكم فإن جاز لك هذا رددت أصح منه أهنم زعموا لك أن جنني األمة مل 
  .قال الشافعي وكيف يكون احلكم ملن مل خيرج حيا قط .يكن له حكم قط إمنا كان حكمه بأمه

  
 ID ' '    األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال هذا كله يف

 مطابقة 
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  



سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  
 ويقولون 
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 باب اجلروح يف اجلسد  

 :يف الشفتني الدية ومها سواء :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 

فيهما الدية مجيعا فإن  :وقال أهل املدينة .السفلى والعليا وأيهما قطعت كان فيها ناف الدية
ومل قال أهل املدينة هذا أألن السفلى أنفع  :د بن احلسنقال حمم .قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية

 .اخلنار واإلهبام فريضة واحدة :من العليا فقد فرض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف اإلصبع

وروي ذلك عن ابن عباس عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .فجعل يف كل واحدة عشر الدية
أخربنا  .قال حممد بن احلسن .ثرية معروفة قد جاءت فيهااخلنار واإلهبام سواء مع آثار ك :قال

أخربه أن مروان بن احلكم  .حدثنا داود بن احلاني أن أبا غطفان بن طريف املري :مالك قال
فيه مخس من اإلبل فردين مروان إىل ابن  :أرسله إىل ابن عباس يسأله ما يف الضرس فقال ابن عباس

لوال أنك ال تعترب ذلك إال باألصابع  :ضراس فقال ابن عباسأفتجعل مقدم الفم كاأل :عباس فقال
 .وقد جاء يف الشفتني سوى هذا آثار .عقلها سواء فهذا مما يدلك على أن الشفتني عقلهما سواء

قال الشافعي الشفتان سواء واألصابع سواء والدية على األمساء ليست على قدر املنافع وهكذا بلغين أن 
قاد حممد بن احلسن قاد الرواية عنه رواية عن أهل املدينة فلم يكن ينبغي وهو الذي  .مالكا يقول

له إذا كان الذي قاد قاده بالرواية أن يروي عنه ما ال يقول ويروي عن غريه من أهل املدينة ما قد 
فأما أن يغالط به فليس ذلك له أمسعه إذا مسى  .تركه مالك عليه إال أن يناه فيسمي من قال ذلك

ما  :فإن قال قائل .ن أهل املدينة يف كل دهر أهل املدينة وهو يعيب على غريه أدىن من هذاواحدا م
فإن  .داللة السنة مث ما مل أعلم الفقهاء اختلفوا فيه :احلجة يف أن الشفتني واألصابع سواء قلنا له



ع خمتلفة قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف األصابع بعشر عشر واألصاب :وما ذلك قيل :قال
اجلمال واملنفعة فلما رأيناه إمنا قاد قاد األمساء كان ينبغي يف كل ما وقعت عليه األمساء أن يكون 

فلم أعلم  .يف العني مخسون ويف اليد مخسون    :هكذا وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فلو كان إذ قال يف  .اليسرى الفقهاء اختلفوا يف أن يف اليسرى من اليدين ما يف اليمىن واليمىن أنفع من

اليد مخسون عىن هبا اليمىن وكان للناس أن يفضلوا بني اليدين انبغى أن يكون يف اليسرى أقل من 
ولو كان قاد يف اليد اليت جعل فيها مخسون قاد اليسرى انبغى أن يكون يف اليمىن أكثر  .مخسني

 وأهنم ذهبوا  فلما رأينا مذاهب الفقهاء على التسوية بينهما .من مخسني
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إىل األمساء والسالمة كانا سواء وهكذا هذا يف العينني واألسنان سواء والثنية أنفع من الرباعية ومها   

  .سواء يف العقل
  
 باب يف األعور يفقأ عني الاحيح  

إن كان عمدا  :هقال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل يف األعور يفقأ عني الاحيح وفقء الاحيحة من عيني 
 .فللاحيح القود ال شيء له غري ذلك وإن كان خطأ فإن على ما قلته ناف الدية وليس له غري ذلك

إن أحب أن يستقيد فله القود وإن أحب فله الدية  :وقال أهل املدينة يف األعور يفقأ عني الاحيح
إن كان  :يحة إذا فقئتوقال أبو حنيفة يف عني األعور الاح .ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم

وقال  .عمدا ففيها القود وإن كان خطأ فعلى عاقلة اليت فقأها ناف الدية وهي وعني الاحيح سواء
فكيف صارت عني  :الدية كاملة وقال حممد بن احلسن :أهل املدينة يف عني األعور إذا فقئت

سلم يف العينني مجيعا فجعل األعور أفضل من عني الاحيح هذا عقل أوجبه رسول اهلل صلى اهلل عليه و
مث إن رجال آخر عدا على  .يف كل عني ناف الدية فإن فقئت عني رجل فغرم الفاقىء ناف الدية

العني األخرى ففقأها خطأ مل جيب على الفاقىء الثاين ناف الدية وليس يتحول ذلك بفقء األوىل وال 
ينبغي ملن قال هذا يف  .فقء األخرىتزاد إحدامها يف عقلها على الذي أوجبه اهلل عز وجل شيئا ب



العينني أن يقول ذلك يف اليدين وأن يقوله يف الرجلني ليس هذا بشيء واألمر فيه على األمر األول ليس 
قال الشافعي يف األعور يفقأ عني الاحيح والاحيح يفقأ عني  .يزداد شيئا لعني فقئت وال غري ذلك

فاملفقوءة عينه باخليار إنشاء فله القود وإن كان خطأ إن كان الفقء عمدا  .كالمها سواء :األعور
 .ثلثاها يف مضي سنة وثلثها يف مضي السنة الثانية :فله العقل مخسون من اإلبل على العاقلة يف سنتني

وأين السنة قلنا إذ قال رسول اهلل صلى  :فإن قال .السنة :ما احلجة يف هذا قيل :فإن قال قائل
عني مخسون  فإن أصاب الاحيح عني األعور أصاب عينا أو عينني فإن ويف ال  :اهلل عليه وسلم

فإمنا جعل رسول اهلل يف العني مخسني فمن جعل فيها أكثر من اخلمسني فقد خالف  :عينا قلنا :قال
أكثر من  .ال :فهل من حجة أكثر من هذا قلنا :فإن قال .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
موجود يف السنة إذا كان  .نعم :ففيها زيادة قيل :فإن قال .تبع هلاالسنة هي الغاية وما دوهنا 

فإذا كانتا إذا فقئتا معا كانت فيهما مائة فما باهلما إذا فقئتا معا  .يف العني مخسون ويف العينني مائة
 يكون يف كل واحدة منهما مخسون وإذا فقئت إحدامها 
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ائة أزاد تفرق اجلناية يف عقلها أو خالفها تفريق اجلناية بينهما أو بعد ذهاب األخرى كانت فيها م  

رأيت لو أن رجال أقطع اليد والرجلني قطعت يده الباقية أليس إن جعلنا فيه مخسني فقد جعلناها يف 
مجيع ما يف بطشه ووافقنا السنة ومل نزد على اجلاين غري جنايته وإن جعلنا فيها مائة من اإلبل كنا قد 

  .واهلل سبحانه أعلم .ا عليه ما مل جين وخالفنا ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اليدجعلن
  
 باب ما ال جيب فيه أرش معلوم  

قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل يف العني القائمة إذا فقئت ويف اليد الشالء إذا قطعت ويف كل نافذة يف  
أرش معلوم ويف ذلك كله حكومة عدل أخربين أبو  أنه ليس يف شيء من ذلك :عضو من األعضاء

حنيفة عن محاد عن إبراهيم أنه قال يف العني القائمة واليد الشالء والرجل العرجاء واللسان األخرس 
وقال بعض أهل املدينة مبثل قول أيب حنيفة منهم مالك بن أنس  .حكومة عدل :وذكر اخلاي



مائة دينار وكل نافذة من  :العني القائمة إذا فقئت وقال بعضهم يف .نرى يف ذلك االجتهاد :قال
وكذلك ذكر  .قال الشافعي ويف ذكر اخلاي الدية .عضو من األعضاء ثلث دية ذلك العضو
أرأيت الذكر إذا  :ما احلجة قيل :فإن قال قائل .كما هو .الرجل تقطع أنثياه ويبقى ذكره تاما
فإن  .ففي اخلرب الالزم أنه ذكر غري خاي :لقي .نعم :كانت فيه دية أخبرب الزم هي فإن قال

أفرأيت الايب يقطع ذكره أو  :ألنه ال حيبل قيل :فلم خالفتم اخلرب فإن قال :قيل .ال :قال
الشيخ الذي قد انقطع عنه أمر النساء أو امليلوق خلقا ضعيفا ال يتحرك فإن زعم أن يف هذه الدية فقد 

اخلاي جيامع به أشد ما كان اجلماع قط وال أعلم يف الذكر  جعلوها فيما ال حيبل وال جيامع به وذكر
فأما الولد  .نفسه منفعة إال جمرى البول واجلماع ومها قائمان ومجاعه أشد من مجاع غري اخلاي

خيرج من بني الالب   :قال اهلل عز وجل .فشيء ليس من الذكر إمنا هو مبين خيرج من الالب
أنه إن قطع أوال مث  :ومن أعجب قول أيب حنيفة أنه زعم .والترائب  وخيرج فيكون وال يكون

وإن قطعت األنثيان قبل مث قطع الذكر ففي  .قطعت األنثيان بعد ففي الذكر الدية ويف األنثيني الدية
فإمنا أبطلنا الدية يف الذكر إذا ذهب األنثيان ألن  :فإن قالوا .األنثيني الدية ويف الذكر حكومة عدل

قيل  .ال :هبا األنثيان فهل يف األنثيني منفعة أو مجال غري أهنما أداة للذكر فإن قالواأداته اليت حيبل 
أرأيتم الذكر إذا استؤصل فعلمنا أنه ال يبقى منه شيء يال إىل فرج امرأة فتحبل به مل زعمتم  :هلم

 أن يف األنثيني 
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ال يكون فيهما دية ألنه ال منفعة فيهما وال مجال إال أن  الدية إذ األنثيان إذا كانتا أداة الذكر أوىل أن  

وقد ذهب الذكر والذكر فيه منفعة باجلماع فأبطلتم فيه الدية وفيه منفعة وهو  .تكونا أداة للذكر
الذي له األداة وأثبتموها يف األنثيني اللتني ال منفعة فيهما وإمنا مها أداة لغريمها وقد بطلتا بأن ذهب 

فإمنا  :فإن قالوا .مها أداة له والذكر ال يبطل بذهاب أداته ألنه جيامع به وتنال منهالشيء الذي 
فهكذا الذكر قائم وهكذا احتججنا حنن وأنتم يف  :قيل .جعلناها على األمساء واألنثيان قائمتان



ينبغي  كذا كان .التسوية بني األصابع والشفتني والعينني وكل ما لزمه االسم ومل نلتفت إىل منافعهما
اليد اليمىن الباطشة الكاتبة الرفيقة كاليد اليسرى  :وهكذا قلنا وأنتم .لكم أن تقفوا يف الذكر

الضعيفة اليت ال تبطش وال تكتب فأما العني القائمة فإن مالكا أخربنا عن زيد بن ثابت أنه قضى يف 
الواحد من أصحاب رسول اهلل مبائة دينار وأصل ما تذهبون إليه زعمتم أن ال ختالفوا  :العني القائمة

مائة دينار كنتم وافقتم زيد بن ثابت إذ مل  :صلى اهلل عليه وسلم فلو قلتم يف العني القائمة إذا فقئت
فإذا قلتم قد حيتمل قول زيد بن ثابت أن يكون اجتهد فيها فرأى االجتهاد فيها  .نعلم أحدا خالفه
فأما كل نافذة يف عضو فال أعلم  .حكم به فقد حيتمل ذلك وحيتمل أن يكون :قيل .قدر مخسها

فإن قال  .فيها حكومة .أحدا قال هذا أكثر من سعيد بن املسيب وجراح البدن خمالفة جراح الرأس
قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف  :فما احلجة يف جراح البدن خمالفة جراح الرأس قيل :قائل

أن املوضحة إمنا  :عض من أحفظ عنه ممن لقيتاملوضحة خبمس من اإلبل وكان الذي أحفظ عن ب
وكان  .تكون يف الوجه والرأس والوجه رأس كله ألنه إذا قطع قطع معا وإن كان يتفرق يف الوضوء

الرأس إذا ذهب الوجه فلو قست املوضحة يف الضلع على املوضحة يف الرأس قضيت بناف عشر بعري 
أقضي يف الرأس إذا كسر ومل يكن مأموما بعشر من وذلك أين  .ألين أقضي يف الضلع إذا كسر ببعري

فيدخل على أحد إن قال هذا القول أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى يف املوضحة  .اإلبل
خبمس من اإلبل فإن زعم أن املوضحة يف البدن داخلة يف املوضحة اليت قضى فيها رسول اهلل صلى اهلل 

يه أن خيالف ما جاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا قاس عليه وسلم ألن االسم جيمعهما دخل عل
املوضحة يف اجلسد أو خيالف القياس فيقول قوال حماال فيجعل يف املوضحة يف الضلع مخسا من اإلبل 

 :قال الربيع .حكومة :والضلع نفسه لو كسر مل يكن فيه إال بعري ويف اليد الشالء ولسان األخرس

 حفظي عن الشافعي 
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  .حكومة :أن يف كل ما دون املوضحة من اجلراح ويف الضلع والترقوة  
  



 باب دية األضراس  

وقال بعض  .يف كل ضرس مخس من اإلبل مقدم الفم ومؤخره سواء :قال أبو حنيفة رضي اهلل عنه 
  .يف كل ضرس بعري :وقال بعضهم .أهل املدينة مثل قول أبو حنيفة منهم مالك بن أنس

لو كنت أنا أنا جلعلت يف األضراس بعريين بعريين فتلك الدية سواء  :وروى بعضهم أن سعيدا قال 
يف كل سن ناف العشر  :أخربنا حممد بن أبان بن صاحل القرشي عن محاد عن النيعي يف األسنان

املري مقدم الفم ومؤخره سواء أخربنا مالك بن أنس عن داود بن احلاني أن أبا غطفان بن طريف 
إن فيه مخسا من  :أخربه أن مروان بن احلكم أرسله إىل ابن عباس يسأله ما يف الضرس فقال ابن عباس

 :أفتجعل مقدم الفم مثل األضراس فقال ابن عباس :فردين مروان إىل ابن عباس فقال :اإلبل قال

 :إبراهيم عن شريح قال لوال أنك ال تعترب ذلك إال باألصابع عقلها سواء أخربنا أبو حنيفة عن محاد عن

 :وأخربنا بكري بن عامر عن الشعيب أنه قال .األسنان عقلها سواء يف كل سن ناف عشر الدية

قال الشافعي ويف األضراس مخس مخس واألضراس  .األسنان كلها سواء يف كل سن ناف عشر الدية
ويف   :يه وسلمقال النيب صلى اهلل عل :قيل له .ما احلجة فيما قلت :أسنان فإن قال قائل

فقد تسمى  :فإن قيل .السن مخس من اإلبل  فكانت الضرس سنا يف فم ال خترج من اسم السن
فإن  .قيل وكذلك الثنيتان متيزان من الرباعيتني والرباعيتان متيزان من الثنيتني .باسم دون السن

فإن  .و أكثر منهكانت إمنا تفرق بينهما بالتمييز فاجعل أي هذا شئت سنا واحكم يف غريه أقل أ
وهكذا األضراس وهكذا  :ال هي عظام بادية اجلمال واملنفعة جمتمعة خملوقة يف الفم قيل :قال

إهبام ومسبحة ووسطى وبنار وخنار مث استوى بينهما  :األصابع جمتمعة يف كف متباينة األمساء من
نيتني والثنيتان أنفع يف والضرس أنفع يف املأكول من الث .من قبل مجاع األصابع مع تباين منفعتها

فأما ما ذهب إليه حممد بن احلسن فلو مل تكن يف حجة غري قول شريح  .إمساك اللسان من الضرس
وإبراهيم والشعيب مل يكونوا عنده حجة فأما ما روي عن ابن عباس فلو ذهب غريه إىل أن عمر خيالفه 

  .حجة هل كانت عليه حجة بتقليد ابن عباس إال وعليه له بتقليد عمر
  

 ID ' '   وقال  (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم
 ما يكون م ) :تعاىل



  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم  
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 باب جراح العبد  

كل شيء يااب به العبد من يد أو رجل أو عني أو موضحة أو منقلة  :قال أبو حنيفة رضي اهلل عنه 
أو مأمومة أو غري ذلك فهو من قيمته على مقدار ذلك من احلر يف كل قليل أو كثري له أرش معلوم من 

ففي موضحته أرشها ناف عشر قيمته ويف يده ناف  .السن واملوضحة وما سوى ذلك :احلر
وقال أهل  .واجلائفة ثلث قيمته ويف منقلته عشر وناف قيمته قيمته وكذلك عينه ويف املأمومة

يف موضحة العبد ناف عشر مثنه ويف منقلته عشر وناف العشر من مثنه ومأمومته وجائفته  :املدينة
ما  :فوافقوا أبا حنيفة يف هذه اخلاال األربع وقالوا فيما سوى ذلك .يف كل واحد منهما ثلث مثنه
كيف جاز ألهل املدينة أن يتحكموا يف هذا فييتاروا هذه  :ن احلسننقص من مثنه قال حممد ب

فنحن نزيد خالتني أخريني وقال أهل  :اخلاال األربع من بني اخلاال أرأيت لو أن أهل البارة قالوا
فينبغي أن يناف الناس وال يتحكم  .فإنا نزيد ثالث خاال أخر ما الذي يرد به عليهم :الشام
ا قلت من شيء إال أن يأيت أهل املدينة فيما قالوا من هذا بأثر فننقاد له وليس قولوا بقويل م :فيقول

فلو كان عندهم جاءونا به فيما مسعنا من آثارهم فإذا  .عندهم يف هذا أثر يفرقون به بني هذه األشياء
ن فإما أن يكون هذا على ما قال أبو حنيفة يف األشياء كلها وإما أ .مل يكن هذا فينبغي اإلنااف

تكون األشياء كلها شيئا واحدا فيكون يف ذلك كله من هذه اخلاال أو غريها ما نقص من العبد من 
عقل  :قال الشافعي أخربنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أنه قال .قيمته

العبد يف عقل  :العبد يف مثنه أخربنا الثقة عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن املسيب أنه قال



يقوم العبد  :فقال يل بعض من خيالفين فيه نقول .قال الشافعي وبقول ابن املسيب نقول .مثنه
  .سلعة فما نقات جراحتهمن مثنه كان يف جراحته كما نقول ذلك يف املتاع

ك أرأيت إذ كنت تزعم أن عقل العبد يف مثنه بالغا ما بلغ فلم مل تقل هكذا يف البعري يقتل واملتاع يهل 
قلته من فبل ما يلزمك مثله زعمت أن دية املرأة ناف دية الرجل وأن جراحها بقدر ديتها  :قلت

أنت تزعم أن دية اليهودي  :وقلت لغريه ممن خيالفنا من أصحابنا .كجراح الرجل يف قدر ديته
ر يف ديته والناراين ناف دية املسلم ودية اجملوسي مثامنائة مث تزعم أن جراحهم يف دياهتم كجراح احل

دية العبد مثنه خربا مل يكن جيوز أن يقال يف جراحه إال هكذا ألنا مل نبطل  :فلما كنا حنن وأنتم نقول
 فهل جيامع البعري واملتاع يف رقبته بثمنه  :قال .اجلراح باختالف الديات
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مثنه مثل دية احلر ولكنه يف  وهكذا احلر جيامع الربذون فيكون .ديته مثنه وهي قيمته .نعم :قلنا  

مبا ختالفنا فيه  :قلنا .ومل قسته على احلر دون الدابة .ما فرق بينهما :فإن قال .الربذون قيمته
 .قضى اهلل يف النفس تقتل خطأ بدية مسلمة إىل أهل املقتول وحترير رقبة .مما يدل عليه كتاب اهلل

 .سلم والذمي رقبتني والديتان خمتلفتان وكل ديةوقضى مبثل ذلك يف املعاهد فجعلنا حنن وأنت يف امل

فإن زعمت أن العبد إذا قتل كان  .وكذلك جعلنا حنن وأنت يف املرأة والرجل رقبتني وديتامها خمتلفتان
على قاتله رقبة مؤمنة يعتقها فإمنا جعل اهلل تعاىل الرقبة يف القتل حيث ذكر اهلل الدية وإمنا الرقبة يف النفس 

أو رأيت لو مل يكن عليه من الداللة ما وصفت وجهلنا هذا أو  .املتاع قيمة ال رقبة معهامع القيمة 
عمينا عنه فكان جيامع البعري يف أن فيه قيمة ويف املتاع قيمة وجيامع األحرار يف أن فيه كفارة ويف أن 

يه ما على احلر العبد إذا قتل العبد كان بينهما قاا  وإذا جرحه كان بينهما قاا  عندنا ويف أن عل
يف بعض احلدود وأن عليه الفرائض من الاوم والاالة والكف عن احملارم أمل يكن الواجب على العاملني 
إذا كان آدميا أن يقيسوه على اآلدميني وال يقيسوه على البهائم وال على املتاع وأصل ما يذهب إليه 

 أصل فيه فأشبه الذي ال أصل فيه أحد لو كان شيء له أصالن وآخر ال :أهل العلم بالقياس أن يقولوا



األصلني يف معنيني واآلخر يف معىن كان الذي أشبهه يف معنيني أوىل أن يقاس عليه من الذي أشبهه يف 
معىن واحد فهو آدمي جمامع لآلدميني فيما وصفت وليس من البهائم وال املتاع الذي ال فرض عليه 

نا وعلى من خيالفنا من أصحاب أيب حنيفة رمحه اهلل يف قال الشافعي وهذه احلجة على أصحاب .بسبيل
وليس من شيء يدخل عليهم يف أصل قوهلم إال اجلراح ويلزمهم أكثر منه ألهنم يقاون  .بعض هذا

موضحته ومأمومته ومنقلته وجائفته يف مثنه  :أما من قال من أصحابنا .العبد من احلر يف النفس
 .قوله ولقد خرج فيه من مجيع أقاويل بين آدم من القياس واملعقولكجراح احلر يف ديته فهذا ال معىن ل

وإنه ليلزمه ما قال حممد وأكثر منه وإنه خالف ما روي عن ابن شهاب عن سعيد بن شهاب عن سعيد 
فإنه روي عنه ما وصفنا من أن عقل العبد يف مثنه وروي عن غريه وال نراه أراد إال  .بن املسيب

يقوم سلعة فال هو قومه سلعة وال هو جعل عقله يف مثنه فيرج من قول املتفقني  :املدنيني أهنم قالوا
  .وامليتلفني

وقال أهل  .ال قاا  بني املماليك فيما بينهم إال يف النفس :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل 
  .القاا  بني املماليك كهيئته بني األحرار نفس األمة بنفس العبد وجرحها كجرحه :املدينة
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إذا قتل عبد عبدا متعمدا فلموىل العبد املقتول القاا  وليس له غري ذلك إال أن  :وقال أبو حنيفة  

 :وقال أهل املدينة .يعفو فإن عفا رجع العبد القاتل إىل مواله وال سبيل ملوىل العبد املقتول عليه

فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده وإن  .ذ العقلفإن شاء قتل وإن شاء أخ :موىل العبد املقتول باخليار
شاء رب العبد القاتل أعطى مثن املقتول وإن شاء أسلم عبده فإذا أسلمه فليس عليه غري ذلك وليس لرب 

العبد املقتول إذا أخذ العبد القاتل أن يقتله وذلك كله يف القاا  بني العبيد يف قطع اليد والرجل 
إذا قتل العبد العبد عمدا وجب عليه القاا   :قال حممد بن احلسن .وأشباه ذلك مبنزلته يف القتل

يقتل احلر عمدا أن ويل املقتول إن شاء قتل وإن شاء أخذ  :ينبغي ملن قال هذا الوجه أن يقول يف احلر
اقتل أو دع ليس لك غري ذلك فأىب ويل املقتول  :أرأيتم إذا أراد أن يأخذ الدية فقال القاتل .الدية



 :له أن يأخذ الدية أو رأيت لو أن رجال حرا قطع يد رجل حر عمدا فقال املقطوعة يدهأن يقتل أ

ليس هذا بشيء  .اقطع أو دع أكان جيرب القاطع على أن يعطيه دية اليد :آخذ دية اليد فقال القاطع
أن النفس بالنفس   :وليس له إال القاا  إما أن يأخذ وإما أن يعفو قال اهلل عز وجل يف كتابه

العني بالعني  قرأ الربيع إىل  واجلروح قاا   فما استطيع فيه القاا  فليس فيه إال القاا  كما و
وما كان من خطأ فعليه ما مسى اهلل يف اخلطأ من الدية  .قال اهلل عز وجل وليس فيه دية وال مال

فمن وجب له  .املسلمة إىل أهله فمن حكم بغري هذا فهو مدع فعليه البينة يف نفس العبد وغري ذلك
القاا  يف عبد أو حر مل يكن له أن يارفه إىل عقل ومن وجب له عقل فليس أن يارفه إىل قود يف 
حر وال مملوك فمن فرق بني اململوك يف هذا وبني احلر فليأت عليه بالربهان من كتاب اهلل عز وجل 

لقاا  يف القتلى احلر كتب عليكم ا  :قال الشافعي قال اهلل تعاىل .الناطق ومن السنة املعروفة
فسمعت من أرضى من أهل  :باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى  إىل  لعلكم تتقون  وقال الشافعي

كان يف أهل اإلجنيل إذا قتلوا العقل ومل يكن فيهم قاا  وكان يف أهل التوارة  :العلم بالقرآن يقول
بأن يف العمد الدية إن شاء الويل أو  :ةالقاا  ومل يكن فيهم دية فحكم اهلل عز وجل يف هذه األم

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القاا  يف القتلى احلر   :القاا  إن شاء فأنزل اهلل عز وجل
واهلل أعلم  -قال الشافعي وذلك  .لعلكم تتقون    :باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى  إىل قوله

وقد ذكر عن ابن عباس بعضه ومل أحفظ عنه بعضه  .بني يف التنزيل مستغىن به عن التأويل -
 يف كتاب اهلل عز وجل أنه أنزل فيما  -واهلل أعلم  - :فقال
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فيه القاا  وكان بينا أن ذلك إىل ويل الدم ألن العفو إمنا هو ملن له القود وكان بينا أن قول اهلل عز   

روف  أن يعفو ويل الدم القاا  ويأخذ املال ألنه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملع  :وجل
لو كان ويل الدم إذا عفا القاا  مل يبق له غريه مل يكن له إذا ذهب حقه ومل تكن دية يأخذها شيء 

ذلك ختفيف من ربكم ورمحة  فكان   :وقال اهلل عز وجل .يتبعه مبعروف وال يؤدى إليه بإحسان



ولكم يف القاا  حياة  أن ميتنع هبا من القتل فلم يكن   :الوق .بينا أنه ختفيف القتل بأخذ املال
قال وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار  .املال إذا كان الويل يف حال يسقط عنه القود إذا أراد

ودلت سنة رسول اهلل صلى اهلل  .عن ابن عباس يف تفسري هذه اآلية شبيها مبا وصفت يف أحد املعنيني
أخربنا حممد بن إمساعيل عن ابن أيب ذئب عن سعيد بن أيب سعيد املقربي  .ل معناهعليه وسلم على مث

من قتل له قتيل فأهله بني خريتني إن   :عن أيب شريح الكعيب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
مة عن أحبوا فلهم العقل وإن أحبوا فلهم القود  أخربنا الثقة عن معمر عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سل

الكتاب  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله أو مثل معناه
أي  .أن لويل الدم أن يقتص أو يعفو القتل ويأخذ املال :والسنة معا يدالن داللة ال إشكال فيها

كان فيما دون النفس  وإذا كان هذا يف النفس .ذلك شاء أن يفعل فعل ليس إىل القاتل من ذلك شيء
بني أن يقتل أو  :فإذا قتل عبد الرجل فسيده باخليار .من اجلراح هكذا وكان ذلك للرجل يف عبد
فإن أداها سيد العبد القاتل متطوعا فليس لسيد العبد  .يكون له قيمة عبده املقتول يف عنق العبد القاتل

فإن  .ؤديها مل جيرب عليها وبيع العبد القاتلإال ذلك إذا عفا القاا  وإن أىب سيد العبد القاتل أن ي
كان مثنه أقل من قيمة العبد املقتول أو مثنه فليس لسيد العبد املقتول إال ذلك وإن كان فيه فضل رد على 

أن يباع بعضه حىت  :وإذا بان الفضل يف العبد القاتل خري سيد العبد بني :قال .سيد العبد القاتل
وأحسبه سييتار بيعه  .لى ما بقي من ملكه أو يباع كله فريد عليه فضلهيوىف هذا مثنه ويبقى هذا ع
وكل نفسني أبدا قتلت إحدامها باألخرى جعلت القاا  بينهما فيما دون  .كله ألن ذلك أكثر لثمنه

النفس ألين إذا جعلت القاا  يف النفس اليت هي أكثر كان مجيع البدن فأنا مضطر إىل أن أقيد يف 
إال أن يكون فيه خرب يلزم خيالف هذا وال خرب فيه يلزم خيالف هذا والكتاب يدل على  األقل من البدن

 النفس بالنفس والعني بالعني    :وذلك أن اهلل عز وجل حني ذكر القاا  مجلة قال .هذا
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ك وذل .وقد احتج هبذا حممد بن احلسن على أصحابنا وهو حجة عليه .إىل  واجلروح قاا     
إن كان العبد ممن دخل يف هذه اآلية فلم يفرق اهلل بني القاا  يف اجلروح والنفس وإن  :أنه يقال له

فأما ما أدخل  .كان غري داخل يف هذه اآلية فاجعل العبدين مبنزلة البعريين ال يقص أحدمها من اآلخر
خليار يف أن يقتل أو يأخذ حممد بن احلسن على من أدخل عليه من أصحابنا من أهنم جعلوا لسيد العبد ا

يدخل عليه منه ما  :فكما قال .مثن عبده ومل جيعلوا ذلك يف األحرار وال فرق بني العبيد واألحرار
أدخل غري أهنم قد أصابوا يف العبد الكتاب والسنة وإن كانوا قد غفلوا عنهما يف األحرار وهو غفل عنه 

رك وتعاىل ذكر يف العمد القاا  ويف اخلطأ الدية مث واحتج حممد بن احلسن بأن اهلل تبا .فيهما مجيعا
فإن كان هذا كما ذكر كان ممن قد دخل يف  .زعم أن من جعل يف العمد الدية فقد خالف حكم اهلل

أنه إذا كان زعم من حكم اهلل أن ال يكون يف عمد مال فإمنا أنزله مبنزلة  :خالف حكم اهلل من قبل
رء فال يكون عليه مال بقذفه إمنا يكون عليه عقوبة يف بدنه فيلزمه فيما ال احلدود اليت يقذف هبا املرء امل

إمنا أجعل فيه املال إذا مل أستطع فيه القود  :فإن قال .يقيد منه من العمد أن يبطله وال جيعل فيه ماال
فمن استثىن لك هذا إن كان أصل حكم اهلل كما وصفت يف العمد واخلطأ وقد يكون الدم  :قلنا
ائة فيعفو أحدهم أو يااحل فيجعل حممد الدية للباقني بقدر حقوقهم منها فقد جعل أيضا يف العمد بينم

فإمنا جعلنا فيه ماال حني  :فإن قال .الذي يستطاع فيه القاا  ماال رضيه أولياء الدم أو مل يرضوه
مها فأيهما قام أن جيعله كالرجلني قذف أبو :دخله العفو فكان يلزمه على أصل قوله واحد من قولني

ولو عفا اآلخر مل يكن له عفو ويزعم أنه إذا كان األحرار يعفون بشركهم يف الدم  .باحلد فال احلد
فحقن الدم بعفو أحدهم مل يكن لآلخرين مال ألنه مل يكن هلم مال إمنا وجب هلم ضربة سيف فال 

من حكم اهلل عز أجل على ما وصفت  :فأنت تقول مثل هذا معي قلت :فإن قال .تتحول ماال
  .وجل وحكم رسوله صلى اهلل عليه وسلم على خالف ما قلت أنت كله وذلك لآلثار

  
 ID ' '   (وكنتم أزواجا ثالثة)  فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف

 اآلية األوىل والثانية 
  
  :لك وكذلك قوله تعاىلوالثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذ  



  
 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
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 باب دية أهل الذمة  

ودية اليهودي والناراين  :قال أبو حنيفة رضي اهلل عنه :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
دية اليهودي  :وقال أهل املدينة .دية احلر املسلم وعلى من قتله من املسلمني القودواجملوسي مثل 

  .والناراين إذا قتل أحدمها ناف دية احلر املسلم ودية اجملوسي مثامنائة درهم

قد روى أهل املدينة أن رسول  :قال حممد بن احلسن .ال يقتل مؤمن بكافر :وقال أهل املدينة 
أخربنا  :أنا أحق من أوىف بذمته  قال حممد  :وقال .وسلم قتل مسلما بكافراهلل صلى اهلل عليه 

إبراهيم بن حممد عن حممد بن املنكدر عن عبد الرمحن بن البيلماين أن رجال من املسلمني قتل رجال من 
أنا أحق من أوىف بذمته  مث أمر به   :أهل الذمة فرفع ذلك إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

 .تل فكان يقول هبذا القول فقيههم ربيعة بن أيب عبد الرمحن وقد قتله أهل املدينة إذا قتله قتل غيلةفق

فما فرق بني قتل الغيلة وقتل غري الغيلة وقد بلغنا عن عمر بن اخلطاب أنه أمر أن يقتل رجل من 
ن أيب طالب أنه كان وقد بلغنا عن علي ب .املسلمني بقتل رجل ناراين غيلة من أهل احلرية فقتله به

 .فأما ما قالوا يف الدية فقول اهلل عز وجل أصدق القول .إذا قتل املسلم الناراين قتل به :يقول

وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير   :ذكر اهلل الدية يف كتابه فقال
قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم  :رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله  مث ذكر أهل امليثاق فقال

ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة فجعل يف كل واحد منهما دية مسلمة ومل يقل يف أهل 
امليثاق ناف الدية كما قال أهل املدينة وأهل امليثاق ليسوا مسلمني فجعل يف كل واحد منهما دية 

 :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مشهورة معروفة واألحاديث يف ذلك كثرية عن .مسلمة إىل أهله



أنه جعل دية الكافر مثل دية املسلم وروى ذلك أفقههم وأعلمهم يف زمانه وأعلمهم حبديث رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم ابن شهاب الزهري فذكر أن دية املعاهد يف عهد أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهلل 

كان معاوية جعلها مثل ناف دية احلر املسلم فإن الزهري كان أعلمهم  عنهم مثل دية احلر املسلم فلما
أخربنا ابن املبارك عن معمر بن  .يف زمانه باألحاديث فكيف رغبوا عما رواه أفقههم إىل قول معاوية

أخربنا قيس بن الربيع عن  :حدثين من شهد قتل رجل بذمي بكتاب عمر بن عبد العزيز :راشد قال
احلسن بن ميمون عن عبد اهلل بن عبد اهلل موىل بين هاشم عن أيب اجلنوب األسدي  أبان بن تغلب عن

 أيت علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه برجل من املسلمني قتل  :قال
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  .قد عفوت عنه :فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال :رجال من أهل الذمة قال  

  .ولكن قتله ال يرد علي أخي وعوضوين فرضيت .ال :قال .و فرقوكفلعلهم هددوك أ :قال 

أنت أعلم من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا أخربنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم  :قال 
حدثنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم أن رجال من بين بكر بن  .دية املعاهد دية احلر املسلم :قال

من أهل احلرية فكتب فيه عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أن يدفع إىل أولياء املقتول فإن وائل قتل رجال 
شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إىل ويل املقتول إىل رجل يقال له حنني من أهل احلرية فقتله 

الدية  إن كان الرجل مل يقتل فال تقتلوه فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من :فكتب عمر بعد ذلك
أخربنا سفيان بن حسني عن الزهري أن ابن شاس اجلذامي قتل رجال من  :أخربنا حممد بن يزيد قال

أنباط الشام فرفع إىل عثمان بن عفان فأمر بقتله فكلمه الزبري وناس من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل 
أخربنا سفيان بن  :الفجعل ديته ألف دينار أخربنا حممد بن يزيد ق :عليه وسلم فنهوه عن قتله قال

وأخربنا ابن عبد اهلل  .دية كل معاهد يف عهده ألف دينار :حسني عن الزهري عن ابن املسيب قال
أخربنا خالد عن مطرف  .دية اليهودي والناراين واجملوسي سواء :عن املغرية عن إبراهيم أنه قال

ال يقتل مؤمن بكافر ودية  :تعاىل قال الشافعي رمحه اهلل .عن الشعيب مثله إال أنه مل يذكر اجملوسي



وقد خالفنا يف هذا غري واحد من  .اليهودي والناراين ثلث دية املسلم ودية اجملوسي مثامنائة درهم
  .بعض الناس وغريهم وسألين بعضهم وسألته وسأحكي ما حضرين منه إن شاء اهلل تعاىل

ي ألحد دفعه مما فرق اهلل به بني ما ال ينبغ :ما حجتك يف أن ال يقتل مؤمن بكافر فقلت :فقال 
وأين  :مث سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيضا مث األخبار عمن بعده فقالوا .املؤمنني والكافرين

ما فرق اهلل به بني املؤمنني والكافرين من األحكام فأما الثواب والعقاب فما ال أسأل عنه ولكن أسأل 
من والكافر قتال الكفار فنعطي حنن وأنت املؤمن السهم حيضر املؤ :فقيل له .عن أحكام الدنيا

ونأخذ ما أخذنا من مسلم بأمر اهلل صدقة يطهره اهلل هبا  .ومننعه الكافر وإن كان أعظم غناء منه
حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون    :قال اهلل تعاىل .ويزكيه ويؤخذ ذلك من الكفار صغارا
كم رسوله يف موضع العبودية للمسلمني صنفا مىت قدر عليهم تعبدوا فوجدت الكفار يف حكم اهلل مث ح

  .وتؤخذ منهم أمواهلم ال يقبل منهم غري ذلك

 وصنفا يانع ذلك هبم إال أن يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون فإعطاء اجلزية إذا لزمهم فهو  
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سلمني يف حال أو كان خوال هلم بكل حال صنف من العبودية فال جيوز أن يكون من كان خوال للم  

وقد فرق اهلل عز وجل  .إال أن يؤدي جزية فيكون كالعبد امليارج يف بعض حاالته كفؤا للمسلمني
بينهما هبذا وبأن أنعم على املسلمني فأحل هلم حرائر نساء أهل الكتاب وحرم املؤمنات على مجيع 

 :قلت .فيما دون هذا لفرقا ولكن ما السنةإن  :الكافرين مع ما يفترقون فيه سوى هذا قال

أن النيب صلى اهلل عليه  :أخربنا مسلم بن خالد عن ابن أيب حسني عن عطاء وطاوس وجماهد واحلسن
وقد  .نعم :قلت .هذا مرسل :ال يقتل مسلم بكافر  قال  :وسلم قال يف خطبته عام الفتح

ولكن فيه حديث من  .وحديث غريهياله غريهم من أهل املغازي من حديث عمران بن احلاني 
سألت عليا رضي  :أحسن إسنادكم أخربنا ابن عيينة عن مطرف عن الشعيب عن ابن أيب جحيفة قال

ال  :هل عندكم من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيء سوى القرآن فقال :اهلل تعاىل عنه فقلت



وما يف  :قلت .القرآن وما يف الاحيفة والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إال أن يؤيت اهلل عبدا فهما يف
هذا حديث ثابت عندنا  :العقل وفكاك األسري وأن ال يقتل مؤمن بكافر قال :الاحيفة قال

وروى سعيد  .ال يقتل مؤمن بكافر  غري أنا تأولناه  :معروف أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
م بكافر وال ذو عهد يف عهده  فذهبنا إىل ال يقتل مسل  :بن جبري أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

أنه عىن الكفار من أهل احلرب الذين ال عهد هلم ألن دماءهم حالل فأما من منع دمه العهد فيقتل من 
فما  :قال .حديث سعيد مرسل وحنن جنعله لك ثابتا هو عليك مع هذه األحاديث :قتله به فقلنا
وال   :ال يقتل مسلم بكافر  مث إن كان قال  :سلمقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و :معناه قلنا

وال يقتل ذو عهد يف عهده تعليما للناس إذ سقط القود بني املؤمن  :ذو عهد يف عهده  فإمنا قال
لو احتمله  :فيحتمل معىن غري هذا قلنا :قال .والكافر أنه ال حيل هلم قتل من له عهد من الكافرين

ألن ذوي العهد من  :وما يدلك على أنه الظاهر قلنا :لقا .كان هذا أوىل به ألنه الظاهر
وأين هي  :قال .وفيه كفاية .نعم :قلنا .فهل من سنة تبني هذا :قال .الكافرين كفار

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم  فهل زعمت أن  :قلت
 :قال .د تأولت فيه مثل ما تأولت يف احلديث اآلخرهذا على الكافرين غري أهل العهد فتكون ق

وال  :قلنا .ولكنها على الكافرين من كانوا من أهل العهد أو غريهم ألن اسم الكفر يلزمهم .ال
 جتد بدا إذا كان هذا صوابا عندك من أن تقول مثل ذلك يف قول رسول اهلل 
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يرث الكافر  :كافر  أو يكون ذلك صوابا فترد هذا فتقولال يقتل مؤمن ب  :صلى اهلل عليه وسلم  

ال   :املسلم إذا كان من أهل العهد وال يرثه إذا كان من أهل احلرب فتبعضه كما بعضت حديث
بلى هو حيتمله ولكن  :مل أألن احلديث ال حيتمله قال :ما أقوله قلنا :يقتل مؤمن بكافر  قال

ديث على غري ما تأولت وقد زعمت أن ناا عنهما فكذلك ظاهر ذلك احل :قلنا .ظاهره غريه
مث أردت أن جتعل سعيد بن جبري متأوال  .ال حجة يف أحد مع النيب صلى اهلل عليه وسلم :وقلت



رجل من التابعني ال  :حجة على النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو يأتيك بنفسه فال تقبله منه وتقول
وقد يلزمك يف هذا ترك ما ذهبت إليه ألنك  :قلنا .فليس هبذا وحده قلته :قال .يلزمين قوله

املستأمن  :وأين قلت :قال .إذا مل تقد املسلم من احلريب للعلة اليت ذكرت فقد ال تقييده وله عهد
 :قال .يقتله املسلم ال تقتله به وله عهد هو به حرام الدم واملال فلو مل يلزمك حجة إال هذا لزمتك

 :فيدل على هذا بكتاب أو سنة قلنا :قال .لعهد األمان وهذا مؤمن نعم :ويقال هلذا معاهد قلنا

براءة من اهلل ورسوله  إىل قوله  أنكم غري معجزي اهلل  فجعل هلم عهدا   :قال اهلل عز وجل .نعم
وبعث رسول اهلل صلى اهلل  .إىل مدة ومل يكونوا أمناء جبزية كانوا أمناء بعهد ووصفهم باسم العهد

رضي اهلل عنه بأن من كان عنده من النيب صلى اهلل عليه وسلم عهد فعهده إىل مدته  عليه وسلم عليا
فقد أوجدناك العهد إىل مدة يف كتاب اهلل عز  :قلنا .ما كنا نذهب إال أن العهد عهد األبد :قال

وإن أحد من املشركني استجارك فأجره   :وقال اهلل .وجل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
والعهد الذي  .سمع كالم اهلل مث أبلغه مأمنه  فجعل له العهد إىل مساع كالم اهلل وبلوغ مأمنهحىت ي

وصفت على األبد إمنا هو إىل مدة إىل املعاهد نفسه ما استقام هبا كانت له فإذا نزع عنها كان حماربا 
الذي عقد له العهد إىل مدة حالل الدم واملال فأقدت املعاهد الذي العهد فيه إىل املشرك ومل تقد املعاهد 

أقيد  :أفرأيت لو قال لك قائل .مبسلم مث مها مجيعا يف احلالني ممنوعا الدم واملال عندك معاهدين
املعاهد إىل مدة من قبل أنه ممنوع الدم واملال وجاهل بأن حكم اإلسالم ال يقتل املؤمن به وال أقيد 

 .يقتل مسلم به فقد رضي العهد على ما مل يرضه عليه ذلكاملعاهد املقيم ببالد اإلسالم ألنه عامل أن ال 

فإنا قد روينا من حديث ابن البيلماين أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  :أال يكون أحسن حجة منك قال
أفرأيت لو كنا حنن وأنت نثبت املنقطع حبسن الظن مبن رواه فروى  :قلت .قتل مؤمنا بكافر

 ل خبالفه أيهما كان أحدمها منقطع واآلخر متا :حديثان
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بل الذي ثبتناه  :أوىل بنا أن نثبته الذي ثبتناه وقد عرفنا من رواه بالادق أو الذي ثبتناه بالظن قال  
وحديث ابن البيلماين خطأ وإن ما  .فحديثنا متال وحديث ابن البيلماين منقطع :فقلت .متاال

بن أمية قتل كافرا كان له عهد إىل مدة وكان املقتول رسوال فقتله  رواه ابن البيلماين فيما بلغنا أن عمرو
حديث ابن  :ولو كان ثابتا كنت أنت قد خالفت احلديثني معا .النيب صلى اهلل عليه وسلم به

 :البيلماين والذي قتله عمرو بن أمية قبل بين النضري وقبل الفتح بزمان وخطبة النيب صلى اهلل عليه وسلم

فلم مل تقبل به  :فلو كان كما تقول كان منسوخا قال :قلت .م بكافر  عام الفتحال يقتل مسل 
عاش عمرو بن أمية بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :هو خطأ قلت :وتقول هو منسوخ وقلت

وأنت إمنا تأخذ العلم من بعد ليس لك به مثل معرفة أصحابنا وعمرو قتل اثنني ودامها  :دهرا طويال
قتلت رجلني هلما   :اهلل عليه وسلم ومل يزد النيب صلى اهلل عليه وسلم عمرا على أن قال النيب صلى

فإمنا قلت هذا مع ما ذكرنا بأن عمر كتب يف رجل من بين شيبان قتل رجال  :مين عهد ألدينهما  قال
أن  :أفرأيت لو كتب :ال تقتلوه قلنا :أن اقتلوه مث كتب بعد ذلك :من أهل احلرية وكتب

 .ال :لوه وقتل ومل يرجع عنه أكان يكون يف أحد مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حجة قالاقت

أرأيت لو مل يكن فيه عن النيب صلى اهلل عليه  .فأحسن حالك أن تكون احتججت بغري حجة :قلنا
ال وسلم شيء نقيم احلجة عليك به ومل يكن فيه إال ما قال عمر أكان عمر حيكم حبكم مث يرجع عنه إ

فهذا عليك أو أن يرى أن الذي رجع إليه أوىل به من الذي قال  .عن علم بلغه هو أوىل من قوله
فلعله أراد أن خييفه  :قلنا .فلعله أراد أن يرضيه بالدية :فيكون قوله راجعا أوىل أن تاري إليه قال

فقد  :لقا .وليس ما قلت يف احلديث :قلنا .ليس هذا يف احلديث :قال .بالقتل وال يقتله
إن كان القاتل قتاال فاقتلوه وإن كان  :رويتم عن عمرو بن دينار أن عمر كتب يف مسلم قتل نارانيا

 .هو ثابت وال ننازعك فيه :فإن شئت فقل .فقد رويناه :قلنا .غري قتال فذروه وال تقتلوه

نسمعك حتتج مبا فاتبع عمر كما قال فأنت ال تتبعه فيما قال وال فيما قلنا ف :قلت .فإن قلته :قال
وهذه أحاديث  .وال حرف .ال :فيثبت عندكم عن عمر يف هذا شيء قلت :قال .عليك

فقد روينا فيه أن عثمان بن عفان  :قال .منقطعات أو ضعاف أو جتمع االنقطاع والضعف مجيعا
وسلم  رضي اهلل عنه أمر مبسلم قتل كافرا أن يقتل فقام إليه ناس من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه

 هذا من حديث من  :فقلت .فمنعوه فوداه بألف دينار ومل يقتله
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فإن كان غري ثابت فدع االحتجاج به وإن كان ثابتا فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به  .جيهل  

زعمت أنه أراد قتله فمنعه ناس من  :وما علي فيه قلنا :حىت نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه قال
صحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرجع إليهم فهذا عثمان يف أناس من أصحاب رسول اهلل صلى أ

فقد  :قلنا .فقد أراد قتله :اهلل عليه وسلم جمتمعني أن ال يقتل مسلم بكافر فكيف خالفتم قال
أن دية املعاهد كانت يف عهد أيب بكر  :فقد روينا عن الزهري :قال .رجع فالرجوع أوىل به

 :قلنا .وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم دية مسلم تامة حىت جعل معاوية ناف الدية يف بيت املال

أفتقبل عن الزهري مرسله عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أو عن أيب بكر أو عن عمر أو عن عثمان 
ت وإذا أبي :قلنا .ما يقبل املرسل من أحد وإن الزهري لقبيح املرسل :فنحتج عليك مبرسله قال

 :أن تقبل املرسل فكان هذا مرسال وكان الزهري قبيح املرسل عندك أليس قد رددته من وجهني قال

إن كنت صححته عن الزهري  .نعم :فهل من شيء يدل على خالف حديث الزهري فيه قلنا
أخربنا فضيل بن عياض عن مناور  :وما هو قلت :قال .ولكنا ال نعرفه عن الزهري كما نقول

ن ثابت احلداد عن ابن املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قضى يف دية اليهودي بن املعتمر ع
قال الشافعي أخربنا ابن عيينة عن صدقة بن  .والناراين بأربعة آالف ويف دية اجملوسي بثمامنائة درهم

 قضى فيه عثمان بن عفان رضي :أرسلنا إىل سعيد املسيب نسأله عن دية املعاهد فقال :يسار قال
قال الشافعي هم الذين سألوه آخرا  .فحسبنا :فمن قبله قال :فقلنا :اهلل عنه بأربعة آالف قال

إنه ليزعم أنه قد حفظ عنه مث تزعمونه أنتم أنه خاصة  :سعيد بن املسيب عن عمر منقطع قلنا :قال
فلم قال  :قال .نعم وبغريه :قلت .فبهذا قلت :قال .وهو عن عثمان غري منقطع

 :روينا عن عمرو بن شعيب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :اف دية املسلم قلتن :أصحابك

لو كان ممن يثبت  :فلم ال تأخذ به أنت قلت :ال يقتل مسلم بكافر وديته ناف دية املسلم  قال 
فيكون لنا مثل  :قلنا .حديثه ألخذنا به وما كان يف أحد مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حجة



نعم شيء يروونه عن عمر بن  :فعندهم فيه رواية غري ذلك قلت له :قال .نعم :قال .ما هلم
  .عبد العزيز

  :فإن من حجتنا فيه أن اهلل عز وجل قال .قال .فقد تركناه :هذا أمر ضعيف قلنا :قال 

 وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل 
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  .فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة   :أهله وقال  

فلما سويت وسوينا بني قتل املعاهد واملسلم يف الرقبة حبكم اهلل كان ينبغي لنا أن نسوي بينهما يف  
فإمنا قبلت  .عددها يف تنزيل الوحي الرقبة معروفة فيهما والدية مجلة ال داللة على :قلنا .الدية

الداللة على عددها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم بأمر اهلل عز وجل بطاعته أو عمن بعده إذا مل يكن 
ففي سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :قلنا .ما يف كتاب اهلل عدد الدية :قال .موجودا عنه

الذهب والورق فقبلنا حنن وأنت عن النيب صلى اهلل من  :مائة من اإلبل وعن عمر :عدد دية املسلم
 .عليه وسلم اإلبل وعن عمر الذهب والورق إذا مل يكن فيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم شيء

فهكذا قبلنا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم عدد دية املسلم وعن عمر عدد دية  :قلنا .نعم :قال
أرأيت إذا عشوت  .عن النيب صلى اهلل عليه وسلم شيء نعرفهغريه ممن خالف اإلسالم إذا مل يكن فيه 

إىل أن كلتيهما اسم دية أيف فرض اهلل من قتل املؤمن الدية والرقبة ومن قتل املؤمنة مثل ذلك ألهنا داخلة 
 :قلنا .فرض اهلل عز وجل على من قتلها حترير رقبة مؤمنة ودية مسلمة .نعم :يف ذلك قال

 .ال :قال .ون فيه حترير رقبة ودية هل سوى بينهما يف الدية املسلمةفلما ذكر أن املؤمن يك

  .وهي أوىل مبساواته مع اإلسالم واحلرية :قلنا

 .فإن مؤمنا حيتمل مؤمنا ومؤمنة كما حيتمل املؤمنني الرجال والنساء والكافرين الذي ذكر منفردا فيه 

  .بلى :قبة ودية مسلمة قالأو رأيت الرجل يقتل اجلنني أليس عليه فيه كفارة بعتق ر



فلم زعمت أن ديته مخسون دينارا وهو  :قلت .نعم :ألنه داخل يف معىن مؤمن قال :قلت 
  .بلى :مساو يف الرقبة أو رأيت الرجل يقتل العبد أليس عليه حترير رقبة ألنه قتل مؤمنا قال

 :قلت .و أكثربل هي قيمته وإن كانت عشرة دراهم أ :ففيه دية أو هي قيمته قال :قلت 

فترى الديات إذا لزمت وكان عليه أن يؤدي دياهتم إىل أهليهم وأن يعتق رقبة يف كل واحد منهم سواء 
فلم أردت أن تسوي بني الكافر واملسلم  :قلت .ال :فيه أعالهم وأدناهم ساويت بني دياهتم قال

سلمني الذين هم أوىل أن تسوي بينهم إذا استويا يف الرقبة وأن تلزم قاتلهما أن يؤدي دية ومل تسو بني امل
أن مما قتلنا به املؤمن بالكافر  :من الكفار قال الشافعي فقال بعض من يذهب مذهب بعض الناس

وكتبنا   :إحدامها قول اهلل عز وجل يف كتابه :فاذكر إحدامها فقال :قلنا .واحلر بالعبد آيتني
عز وجل أنه حكم به على أهل التوراة حكم بيننا  وما أخربنا اهلل :عليهم فيها أن النفس بالنفس  قلت

 النفس   :حىت يبني أنه قد نسيه عنا فلما قال .نعم :قال
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 :قلنا .بالنفس  مل جيز إال أن تكون كل نفس بكل نفس إذا كانت النفس املقتولة حمرمة أن تقتل  

عامة فزعمت أن فيها مخسة أحكام مفردة إن هذه اآلية  :فلسنا نريد أن حنتج عليك بأكثر من قولك
وحكما سادسا جامعا فيالفت مجيع األربعة األحكام اليت بعد احلكم األول واحلكم اخلامس والسادس 

يف احلر يقتل العبد والرجل يقتل املرأة فزعمت أن عينه ليس بعينها وال عني  :مجعتهما يف موضعني
ذنه بأذهنا وال أذن العبد وال سنه بسنها وال سن العبد وال العبد وال أنفه بأنفها وال أنف العبد وال أ
وقد بدأت أوال بالذي زعمت أنك أخذت به فيالفته يف  .جروحه كلها جبروحها وال جروح العبد

بعض ووافقته يف بعض فزعمت أن الرجل يقتل عبده فال تقتله به ويقتل ابنه فال تقتله به ويقتل املستأمن 
 :فتيالف األثر الكتاب قال :اتبعت يف هذا أثرا قلنا :قال .نفوس حمرمةفال تقتله به وكل هذه 

فالكتاب إذا على غري ما تأولت فلم فرقت بني أحكام اهلل عز وجل على ما تأولت قال  :قلنا .ال
ومن  :قال اهلل عز وجل :واآلية األخرى :قال .دع هذا فهو يلزمه كله :بعض من حضره



فال يسرف يف القتل  داللة على أن   :سلطانا فال يسرف يف القتل فقولهقتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
فيعاد عليك ذلك الكالم بعينه يف االبن يقتله أبوه  :قيل له .من قتل مظلوما فلوليه أن يقتل قاتله

فاذكر  :قلت .فلي من كل هذا خمرج :قال .والعبد يقتله سيده واملستأمن يقتله املسلم
بارك وتعاىل ملا جعل الدم إىل الويل كان األب وليا فلم يكن له أن يقتل إن اهلل ت :قال .خمرجك
ال  :أفرأيت إن كان له ابن بالغ أخترج األب من الوالية وجتعل لالبن أن يقتله قال :قلنا .نفسه
فما تقول يف ابن عم لرجل قتله  :قلت .ال :فال خترجه بالقتل من الوالية قال :قلت .أفعل

 .نعم :و مل يقتله وكان له ابن عم هو أبعد منه أفتجعل لألبعد أن يقتل األقرب قالوهو وليه ووارثه ل

والقاتل خيرج  :قلنا .القاتل خيرج بالقتل من الوالية :ومن أين وهذا وليه وهو قاتل قال :قلنا
فلم مل خترج األب من الوالية وأنت خترجه من املرياث  :قلنا .نعم :قال .بالقتل من الوالية

فاتبعت فيه  :قال .فاألثر يدلك على خالف ما قلت :قلنا .تبعت يف األب األثرا :قال
فالعبد يكون له ابن حر  :قلنا .فاإلمجاع يدلك على خالف ما تأولت فيه القرآن :اإلمجاع قلنا

 :قلت .ال باإلمجاع :فيقتله مواله أخيرج القاتل من الوالية ويكون البنه أن يقتل مواله قال

أفيكون  :قلت .ال باإلمجاع :ن معه ابنه أيكون له أن يقتل املسلم الذي قتله قالفاملستأمن يكو
فاإلمجاع إذا يدلك على أنك قد أخطأت يف تأويل  :قلنا .ال :اإلمجاع على خالف الكتاب قال
 مل جيمع معك أحد على  :كتاب اهلل عز وجل وقلنا له
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ذهبه أن ال يقتل احلر بالعبد وال يقتل املؤمن بالكافر فكيف جعلت أن ال يقتل الرجل بعبده إال من م  

  .إمجاعهم حجة وقد زعمت أهنم أخطئوا يف أصل ما ذهبوا إليه واهلل أعلم
  
 باب العقل على الرجل خاصة  

تعقل العاقلة من اجلنايات املوضحة والسن فما فوق ذلك وما كان  :قال أبو حنيفة رضي اهلل عنه 
ال تعقل العاقلة شيئا من ذلك حىت  :وقال أهل املدينة .و يف مال اجلاين ال تعقله العاقلةدون ذلك فه



وقال حممد بن  .يبلغ الثلث فإذا بلغ الثلث عقلته العاقلة وكذلك ما زاد على الثلث فهو على العاقلة
ا من اإلبل قد جعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف األصبع عشرا من اإلبل ويف السن مخس :احلسن

ويف املوضحة مخسا فجعل ذلك يف مال الرجل أو على عاقلته وذلك يف الكتاب الذي كتبه رسول اهلل 
فلم  .صلى اهلل عليه وسلم لعمرو بن حزم جمتمع يف العينني واألنف واملأمومة واجلائفة واليد والرجل

عند أهل املدينة لو كان يفرق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعض ذلك من بعض فكيف افترق ذلك 
يف هذا افتراق ألوجب على العاقلة ما وجب عليها وأوجب يف مال الرجل ما وجب عليه ليس األمر 

هكذا ولكن أدىن شيء فرض فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم املوضحة والسن فجعل ذلك على العاقلة وما 
هلل صلى اهلل عليه وسلم يف املرأتني وقد بلغنا عن رسول ا .كان دجون ذلك فهو على اجلاين يف ماله

اللتني ضربت إحدامها بطن األخرى فألقت جنينا ميتا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى يف ذلك 
كيف ندي من ال شرب وال أكل وال نطق وال  :بغرة على العاقلة فقال أولياء املرأة القاتلة من العاقلة

 .إمنا هذا من إخوان الكهان    :ى اهلل عليه وسلماستهل ومثل ذلك يطل فقال رسول اهلل صل

فاجلنني قضى به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أولياء املرأة ومل يقض به يف ماهلا وإمنا حكم يف 
فهذا أقل  .اجلنني بغرة فعدل ذلك خبمسني دينارا ليس فيه اختالف بني أهل العراق وبني أهل احلجاز

لك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على العاقلة فهذا يبني لك ما قبله مما وقد جعل ذ .من ثلث الدية
تعقل العاقلة  :أخربنا أبو حنيفة رضي اهلل عنه عن محاد عن إبراهيم النيعي قال .اختلف القوم فيه

اخلطأ كله إال ما كان دون املوضحة والسن مما ليس فيه أرش معلوم أخربنا حممد بن أبان بن صاحل 
ال تعقل العاقلة شيئا دون املوضحة وكل شيء كان دون املوضحة  :عن محاد عن إبراهيم قالالقرشي 

 ففيه حكومة عدل أخربنا حممد بن أبان عن محاد عن إبراهيم أن امرأة ضربت بطن ضرهتا بعمود 
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لى العاقلة وقضى يف فسطاط فألقت جنينا ميتا وماتت فقضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بديتها ع  

أتكون الدية فيمن ال شرب وال أكل وال استهل  :اجلنني بغرة عبد أو أمة على العاقلة فقالت العاقلة



سجع كسجع اجلاهلية أو شعر كشعرهم كما   :قدم مثله يطل فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
هلل عليه وسلم على العاقلة بغرة غرة عبد أو أمة  فهذا قد قضى فيه رسول اهلل صلى ا :قلت لكم فيه

 .عبد أو أمة وهو أقل من ثلث الدية وهذا حديث مشهور معروف عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

فعقل العمد يف مال اجلاين دون عاقلته قل أو كثر وعقل اخلطأ على عاقلة  :قال الشافعي العقل عقالن
فهل من شيء يدل على ما  :رم األقل فإن قال قائلاجلاين قل ذلك العقل أو كثر ألن من غرم األكثر غ

ما وصفت أوال كاف منه إذا كان أصل حكم العمد يف مال اجلاين فلم خيتلف  .نعم :وصفت قيل له
فهكذا ينبغي أن يكون  .أحد يف أنه فيه قل أو كثر مث كان أصل حكم اخلطأ يف األكثر يف مال العاقلة

قضى رسول  .نعم :ن النيب صلى اهلل عليه وسلم قيلفهل من خرب نص ع :فإن قال .يف األقل
اهلل صلى اهلل عليه وسلم على العاقلة بالدية وال جيوز لو مل يكن عنه خرب غري هذا إذ سن أن دية اخلطأ 

  .كان أصل اجلنايات على جانيها :على العاقلة إال أن يكون كل خطأ عليها أو يتوهم متوهم فيقول

ما بلغ أن يكون دية  :اهلل عليه وسلم بالدية على العاقلة يف اخلطأ قلنافلما قضى رسول اهلل صلى  
تعقل العاقلة الثلث وال تعقل دونه  :وأما أن يقول قائل .فعلى العاقلة وما نقص من الدية فعلى جانيه

تعقل التسعة األعشار أو الثلثني أو الناف وال تعقل دونه فما حجته عليه  :أفرأيت إن قال له إنسان
قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه  .نعم :فهل من خرب يدل على ما وصفت قيل :ن قال قائلفإ

وحديثه يف أنه قضى يف اجلنني  .وسلم يف اجلنني بغرة وقضى به على العاقلة وذلك ناف عشر الدية
 وإذا قضى بالدية على العاقلة حني كانت .على العاقلة أثبت إسنادا من أنه قضى بالدية على العاقلة

وإن كان  -واهلل أعلم  -فكذلك يقضى بكل خطأ  .دية وناف عشر الدية ألهنما معا من اخلطأ
يقضى عليهم بناف عشر الدية وال يقضى عليهم مبا  :درمها واحدا وقال أبو حنيفة رضي اهلل عنه
إن ف .يقضى عليهم بثلث الدية وال يقضى عليهم مبا دونه :دونه ويلزمه يف هذا مثل ما يلزم من قال

فإنه قد احتج بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى بناف عشر الدية على العاقلة وأنه ال  :قال قائل
فإن كنت إمنا  :حيفظ عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قضى فيما دون ناف العشر بشيء قيل له

 اتبعت 
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ه خرب لزمك ألحد إن عارضك أن تقول وإذا أجعل اجلنايات على جانيها إال ما كان في :اخلرب فقلت  

وإذا جىن ما هو أقل من دية وأكثر  .جىن جان ما فيه دية أو ما فيه ناف عشر الدية فهي على عاقلته
من ناف عشر دية ففي ماله حىت تكون امتنعت من القياس عليه ورددت ما ليس فيه خرب نص إىل 

أن  :ت القياس عليه فال بد من واحد من وجهنيوإن ردد .األصل من أن تكون اجلناية على جانيها
يكون النيب صلى اهلل عليه وسلم إذ مل يقض فيما دون املوضحة بشيء أن يكون ذلك هدرا ال عقل فيه 

أو يكون إذا جىن جناية اجتهدت فيها الرأي فقضيت فيها  .وال قود كما تكون اللطمة واللكزة
فإذا كان حق أن يقضى يف  .اهلل عليه وسلم من اجلناياتبالعقل قياسا على الذي قضى فيه النيب صلى 

اجلنايات فيما دون املوضحة بعقل قياسا فاحلق أن يقضى على العاقلة باجلناية اخلطأ ما كانت قلت أو 
ولقلما رأيت بعض الناس عاب شيئا إال شرك يف  -واهلل تعاىل أعلم  -كثرت ال جيوز إال ذلك 

تيلص بأكثر مما يتيلص به غريه مما لعل فيه مؤنة على من جهل موضع طرف منه إال أنه قد حيسن أن ي
وقال بعض من ذهب إىل أن تعقل  .فأما من علمها فليست عليه مؤنة فيها إن شاء اهلل تعاىل .احلجة

 :قلنا .كأنه إمنا جعل عليهم الثلث فااعدا ألن الثلث يفدح وما دونه ال يفدح :العاقلة الثلث

دم العمد وأنت تزعم أنه لو لزمه مائة دية عمدا مل يكن عليهم أن يعينوه فيها بفلس  فلم مل جتعل هذا يف
أحدمها معسر بدرهم واآلخر موسر بألف ألف  :أو رأيت لو كانت العلة فيه ما وصفت فجىن جانيان

أما يكون الدرهم للمعسر به أفدح من ألف ألف دينار للموسر هبا الذي ال يكون جزءا من ألف جزء 
ماله فلو كان األمر كما وصفت كان ينبغي أن ينظر يف حال اجلاين فإن كانت جنايته درمها ففدحه من 

لو  :فإن قال .جعلته على العاقلة وإن كانت جنايته ألفني وال تفدحه مل جتعل على العاقلة منها شيئا
 :بعضهم قال .قد خرجت من السنة ومل تقل ذا وال شيئا له وجه :قلت لذا خرجت من السنة قيل

القدمي قد يكون ممن  :أن تعقل العاقلة الثلث فااعدا قلنا :فإن حيىي بن سعيد قال من األمر القدمي
أظن  :يقتدى به ويلزم قوله ويكون من الوالة الذين ال يقتدى هبم وال يلزم قوهلم فمن أي هذا هو قال

سلم قضى بناف عشر الدية على أفنترك اليقني أن النيب صلى اهلل عليه و :قلت .أنه أعالها وأرفعها
العاقلة لظن ليس مما أمرنا به لو مل يكن يف هذا إال القياس ما تركنا القياس للظن ولئن أدخلت التهمة 



على الرواية على الرجال املأمونني عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فليس ذلك لكم ألهنا تقوم مقام 
 الشهادة للتهمة على 
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ولقلما رأيت بعض من ذهب هذا املذهب يذهب إال  .ألقى كلمة ظن أوىل أن تكون مدخلة الذي  

إىل ظن ميكن عليه مثل ما أمكن فيستوي هو وغريه يف حجته ويكون اليقني أبدا من روايته ورواية 
فما حجة من كان عليه اخلرب عن رسول اهلل صلى اهلل عليه  .أصحابه عليه وكذلك يكون عليه القياس

لم الذي قطع اهلل به العذر والقياس واملعقول وقول عوام أهل البلدان من الفقهاء إال ما وصفت من وس
ظن هو وغريه فيه يستويان ولو كان الظن له دون غريه ما كان الظن وحده يقوم مقامها فكيف إذا كان 

ما اخلرب بأن النيب  :ميكن غريه فيه مثل ما ميكنه وكان خيالف اليقني من اخلرب والقياس فإن قال قائل
أخربنا الثقة  وهو حيىي بن حسان  عن الليث بن  :صلى اهلل عليه وسلم قضى باجلنني على العاقلة قيل
  .سعد عن ابن شهاب عن ابن املسيب عن أيب هريرة

  
 باب احلر إذا جىن على العبد  

يف العبد يقتل خطأ إن  :قال أبو حنيفة رضي اهلل عنه :أخربنا الشافعي قال :أخربنا الربيع قال 
على عاقلة القاتل القيمة بالغة ما بلغت إال أن ال جياوز بذلك دية احلر املسلم فينقص من ذلك ما تقطع 
فيه الكف ألنه ال يكون أحد من العبيد إال ويف األحرار من هو خري منه وال جياوز بدية احلر وإن كان 

ال حتمل عاقلة قاتل العبد من قيمة العبد شيئا  :ةوقال أهل املدين .خريا فاضال ما فرض من الديات
وإمنا ذلك على القاتل يف ماله بالغا ما بلغ إن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر من ذلك ألن العبد سلعة 

إذا كان العبد سلعة من السلع مبنزلة املتاع والثياب فال ينبغي أن  :وقال حممد بن احلسن .من السلع
أن يف  :وذكر أهل املدينة .دا قود ألنه مبنزله سلعة استهلكها فال قود فيهايكون على عبد قتل عب

العبد قيمته بالغة ما بلغت وإن كانت القيمة أكثر من ذلك فينبغي إن قتل رجل موىل العبد أن تكون فيه 
ون يف الدية وإن قتل العبد كانت فيه ديتان إذا بلغت عشرين ألفا فيكون يف العبد من الدية أكثر مما يك



فيه قيمته بالغة ما بلغت وهذا يروى عن عمر  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل يف العبد يقتل .سيده
وعن علي ولو مل يرو عن واحد منهما كانت لنا فيه حجة على من خالفنا فيه بأن يزعم أن فيه قيمته مبا 

يقتل وقيمته تسعة آالف فإذا كان العبد  .بينه وبني أن يبلغ دية احلر فينقاه منها عشرة دراهم
وتسعمائة وتسعون فال ينقص عن قاتله منها شيء أهنم اجتمعوا على أهنم إمنا يؤدون قيمة يف بعري قتل أو 

  .ومىت رأوا رجال يغرم األكثر وجيين جناية فيبطل عنه بعضها .متاع استهلك
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من هو خري من العبيد أفرأيت خري األحرار  فأما ما ذهب إليه حممد بن احلسن من أن يف األحرار  

املسلمني عنده وشر اجملوس عنده كيف سوى بني دياهتم فإن زعم أن الديات ليست على اخلري وال على 
الشر وأهنا مؤقتات فيؤدي يف جموسي سارق فاسق منقطع األطراف يف السرقة ما يؤدي يف خري مسلم 

من هو خري من العبيد حجة فهي عليه يف اجملوسي قد  على ظهر األرض فإن كانت حجته ويف األحرار
يكون يف العبيد من هو خري من األحرار ألهنم مسلمون معا والتقوى واخلري حيث جعله اهلل تبارك وتعاىل 

لو قتل رجل موىل العبد فيدخل عليه لو قتل رجل  :فأما قوله .ال يكون كافر أبدا خريا من مسلم
فإن كان هبذا ياري  .ي يف احلر املسلم املالك للبعري أقل مما يؤدي يف البعريرجال وبعريه أن عليه أن يؤد

وإن كان هذا ليس من اخلري  .البعري خريا من املسلم فال ينبغي ألحد أن يزعم أن هبيمة خري من مسلم
 وال من الشر يف شيء وكانت دية املسلم مؤقتة ال ينقص منها شر الناس وال يزيد فيها خريهم وكان ما

فكيف مل يقل هذا يف العبيد وكيف إذا نقص  .استهلك من شيء من املال ففيه قيمته بالغة ما بلغت
العبيد مل ينقص اإلبل وكيف إذا نقص من دية العبد مل ينقص أقل ما يقع عليه اسم النقاان أرأيت لو 

ل له رجل أو قا .أنقاه ثالثة أرباعه فأجعله ناف امرأة ألن حده ناف حدها :قال له رجل آخر
أال يكون هؤالء أقرب أن  .بل أجعل ديته مؤقتة كما قد تكون دية األحرار مؤقتة .ال :آخر

بل  :أو رأيت لو قال آخر .يكون لقوهلم علة تشتبه إذا كان ال شبهة لقوله أنقاه ما تقطع فيه اليد
انتهى إليه النيب بل أنقاه ناف عشر الدية ألن ذلك أقل ما  :أنقاه ما جتب فيه الزكاة أو قال آخر



ما احلجة عليه إال أن هذا كله ليس من طريق القيمة وال طريق  .صلى اهلل عليه وسلم يف اجلراح
أو رأيت لو أن رجال قتل مكاتبا وعبدا للمكاتب وقيمة املكاتب مائة وقيمة عبده تسعة آالف  .الدية

حتج بشيء له وجه وال شيء إال وهو أليس جيعل يف عبد املكاتب أكثر مما جيعل يف سيده وال أعلم أنه ا
إن كانت حجته بأن إبراهيم النيعي قاله فهو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .خيطىء يف أكثر منه

  .يزعم أن إبراهيم وغريه من التابعني ليسوا حبجة على أحد
  

 ID ' '   وال يكاد يقدر عليه.  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(ت من شوالبس) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
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 باب مرياث القاتل  

وال من قتل رجال خطأ أو عمدا فإنه ال يرث من الدية وال من القود  :قال أبو حنيفة رضي اهلل عنه 
وورث ذلك أقرب الناس من املقتول بعد القاتل إال أن يكون القاتل جمنونا أو صبيا فإنه  .من غريه شيئا

وقال أهل املدينة بقول أيب حنيفة يف القتل عمدا وقالوا  .ال حيرم املرياث بقتله إذ القلم مرفوع عنهما
كيف فرقوا بني ديته  :نال يرث من الدية ويرث من ماله وقال حممد بن احلس :يف القتل خطأ

ينبغي إن ورث من ماله أن يرث من ديته هل رأيتم وارثا ورث من مرياث رجل مرياثا من  .وماله
أخربنا أبو حنيفة عن  .بعض دون بعض إما أن يرث هو من ذلك كله وإما أن ال يرث من ذلك شيئا

أخربنا  .ىل الناس به بعدهال يرث قاتل ممن قتل خطأ أو عمدا ولكن يرثه أو :محاد عن النيعي قال
أخربنا احلجاج بن أرطأة عن حبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن جبري عن ابن  :عباد بن العوام قال



 :قال الشافعي .ال يرث قاتل شيئا :عباس أنه سئل عن رجل قتل أخاه خطأ فلم يورثه وقال

إذا قتال شبيه مبا أدخل إنه يورث الايب واملغلوب على عقله  :يدخل على حممد بن احلسن من قوله
على أصحابنا ألنه هو ال يفرق بينهما يف املوضع الذي فرق بينهما فيه هو يزعم أن على عاقلتهما الدية 

وهو يزعم أنه ال مأمث على قاتل خطأ إذا تعمد غري الذي قتل مثل أن يرمي  .وعلى عاقلة البالغ الدية
هم وهذا عنده مما رفع عنه القلم ألن رسول اهلل صلى صيدا وال يرمي إنسانا فيعرض اإلنسان فيايبه الس

قال الشافعي وهو  .وضع اهلل أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه    :اهلل عليه وسلم قال
يدخل على أصحابنا ما أدخل عليهم من أهنم يورثون قاتل اخلطأ من املال دون الدية وهي لو كانت يف 

قال الشافعي فلو أن رجال كان ألبيه عليه دين فمات أبوه ورثه  .ا عليهمال القاتل مل تعد أن تكون دين
وليس يف الفرق بني أن يرث قاتل اخلطأ وال يرث  .من ماله وورثه من الدين الذي عليه ألنه مال له

  قاتل العمد خرب يتبع إال خرب رجل فإنه يرفعه ولو كان ثابتا كانت احلجة فيه ولكن ال

 ID ' '   فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات  (ومثانية أيام) : تعاىلكقوله اهلل
  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج  :اهلاء وحذفها فتقول

  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -قله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب والظاهر أن مراده مبا ن  
  
 الكسائي وأما التاريح بالوجهني عن العرب فميالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
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 باب قتل الغيلة وغريها وعفو األولياء  

 .أو غري غيلة فذلك إىل أولياء القتل من قتل رجال عمدا قتل غيلة :قال أبو حنيفة رضي اهلل عنه 

إذا قتله قتل غيلة من غري نائرة وال عداوة فإنه  :وقال أهل املدينة .فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا
 :وقال حممد بن احلسن .يقتل وليس لوالة املقتول أن يعفوا عنه وذلك إىل السلطان يقتل فيه القاتل

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال   :اهلل عز وجلقول اهلل عز وجل أصدق من غريه قال 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القاا  يف   :يسرف يف القتل إنه كان مناورا  وقال عز وجل

فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروف  فلم يسم يف   :القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد  إىل قوله
ها فمن قتل وليه فهو وليه يف دمه دون السلطان إن شاء قتل وإن شاء عفا وليس ذلك قتل الغيلة وال غري

أخربنا أبو حنيفة رمحه اهلل عن محاد عن إبراهيم أن عمر بن اخلطاب  .إىل السلطان من ذلك شيء
رضي اهلل عنه أيت برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله فعفا بعض األولياء فأمر بقتله فقال ابن مسعود رضي 

 .كانت هلم النفس فلما عفا هذا أحيا النفس فال يستطيع أن يأخذ حقه حىت يأخذ غريه : عنهاهلل

وأنا أرى  :أرى أن جتعل الدية عليه يف ماله وترفع حاة الذي عفا فقال عمر :فما ترى قال :قال
  .ذلك

مر فقد أجاز ع .من عفا من ذي سهم فعفوه عفو :أخربنا أبو حنيفة عن محاد عن النيعي قال 
قال الشافعي كل من  .وابن مسعود العفو من أحد األولياء ومل يسألوا أقتل غيلة كان ذلك أو غريه

قتل يف حرابة أو صحراء أو مار أو مكابرة أو قتل غيلة على مال أو غريه أو قتل نائرة فالقاا  والعفو 
  .إىل األولياء وليس إىل السلطان من ذلك شيء إال األدب إذا عفا الويل

  
 ID ' '   جواز الوجهني قد ثبت من  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تاريح بنقله نعم
 كالم سيبويه كما 

  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله   
  



 أنه ملا ثبت  :سائي وكل منهم إمام وتوجيههاومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للك  
  
 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها   
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :حدها كقولكهذا احلكم عند إرادة األيام و  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الاوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
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 باب القاا  يف القتل  

قود بالسالح فإذا ال :وقال أهل املدينة .ال قاا  على قاتل إال قاتل قتل بسالح :قال أبو حنيفة 
وإذا ضربه فلم يزل  .قتل القاتل بشيء ال يعاش من مثله يقع موقع السالح أو أشد فهو مبنزلة السالح

يضربه ومل يقلع عنه حىت جييء من ذلك شيء ال يعيش هو من مثله أو يقع موقع السالح أو أشد فهذا 
والعاا فقد ترك حديث  من قال القاا  يف السوط :قال حممد بن احلسن .أيضا فيه القاا 

أال إن قتيل   :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املشهور املعروف وخطبته يوم فتح مكة حني خطب
اخلطأ العمد مثل السوط والعاا فيه مائة من اإلبل منها أربعون يف بطوهنا أوالدها  فإذا كان ما تعمد به 

فلم يكن له معىن إال أن قتيل اخلطأ العمد بطل هذا احلديث  .من عاا أو حجر فقتله به ففيه القاا 
فإن كان األمر كما قال أهل  .هو ما تعمد ضربه بالسوط أو بالعاا أو حنو ذلك فأتى على نفسه

املدينة فقد بطلت الدية يف شبه العمد إذا كان كل شيء تعمدت به النفس من صغري أو كبري فقتلت به 
ي شيء فرضت إمنا هو خطأ يف قول أهل املدينة أو عمد فالدية يف شبه العمد يف أ .كان فيه القاا 



فشبه العمد الذي غلظت فيه الدية أي شيء هو يف النفس ما ينبغي أن يكون لشبه العمد يف النفس معىن 
من   :أخربنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال .يف قوهلم

 .ينهم حبجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعاا فهو خطأ عقله عقل اخلطأقتل يف عمية يف رميا تكون ب

قال  .ومن قتل عمدا فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة اهلل وغضبه ال يقبل منه صرف وال عدل
قتل عمد وهو ما عمد املرء باحلديد الذي هو أوحى يف اإلتالف ومبا  :الشافعي القتل ثالثة وجوه

ش من مثله بكثرة الضرب وتتابعه أو عظم ما يضرب به مثل فضخ الرأس وما أشبهه األغلب أنه ال يعا
كان ذلك  .واخلطأ كلما ضرب الرجل أو رمى يريد شيئا وأصاب غريه فسواء .فهذا كله عمد
وشبه العمد وهو ما عمد بالضرب اخلفيف بغري احلديد مثل الضرب بالسوط أو العاا  .حبديد أو غريه
يد الضارب فهذا العمد يف الفعل اخلطأ يف القتل وهو الذي تعرفه العامة بشبه العمد  أو اليد فأتى على

 .ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفة ما بني ثنية إىل بازل عامها :ويف هذا الدية مغلظة فيه

مر أن قال الشافعي أخربنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد اهلل بن ع
أال إن يف قتيل العمد اخلطأ بالسوط والعاا مائة من اإلبل   :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

 مغلظة 
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قال الشافعي فاحتج حممد بن احلسن على من احتج  .أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها   :منها  

فإن كانت فيه عليهم حجة فهي عليه  .وتركهعليه من أصحابنا حبديث النيب صلى اهلل عليه وسلم هذا 
مخس وعشرون ابنة خماض ومخس وعشرون ابنة لبون ومخس  :ألنه يزعم أن دية شبه العمد أرباع

فأول ما يلزم حممدا يف هذا أن زعم أن النيب صلى اهلل عليه  .وعشرون حقة ومخس وعشرون جذعة
أوالدها  وهو ال جيعل خلفة واحدة فإن كان أربعون خلفة يف بطوهنا   :وسلم قال يف دية شبه العمد

هذا ثابتا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقد حدد خالفه وإن كان ليس بثابت عن رسول اهلل صلى 
وروى  .هو غري ثابت عنده :اهلل عليه وسلم فليس يناف من احتج بشيء إذا احتج عليه مبثله قال



ثالثون حقة وثالثون جذعة   :قلنا يف شبه العمدعن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه مثل ما 
ثالث وثالثون حقة وثالث وثالثون   :وأربعون خلفة  من حديث سالم بن سليم ومن حديث آخر

وخالف ما  .وروي عن عمر بن اخلطاب يف شبه العمد مثل ما قلنا .جذعة وأربع وثالثون خلفة  
ي وعن عمر واحتج عليهم خبالفهم ما قد خالف روينا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وما روي عن عل

 هو بعضه 

 باب الرجل ميسك الرجل للرجل حىت يقتله  

إنه ال قود  :قال أبو حنيفة رضي اهلل عنه يف الرجل ميلك الرجل للرجل فيضربه بسالح فيموت مكانه 
 :ل املدينةعلى املمسك والقود على القاتل ولكن املمسك يوجع عقوبة ويستودع يف السجن وقال أه

كيف يقتل املمسك ومل  :وقال حممد بن احلسن .إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتال به مجيعا
 .ال إمنا نقتله إذا ظن أنه يريد قتله :يقتل وإذا أمسكه وهو يرى أنه ال يريد قتله فتقتلون املمسك قالوا

أرأيتم رجال  .ن خيطىء ويايبفال نرى القود يف قولكم جيب على املمسك إال بظنه والظ :قيل هلم
دل على رجل فقتله والذي دل يرى أنه سيقتله إن قدر عليه أيقتل الدال والقاتل مجيعا وقد دل عليه يف 

أرأيتم  .أن تقتلوا الدال كما تقتلون املمسك :موضع ال يقدر على أن يتيلص منه ينبغي يف قولكم
مر ينبغي يف قولكم أن يقتال مجيعا أرأيتم رجال أيقتل القاتل واآل .رجال أمر رجال بقتل رجل فقتله

حبس امرأة لرجل حىت زىن هبا أحيدان مجيعا أو حيد الذي فعل الفعل فإن كانا حمانني أيرمجان مجيعا 
أرأيتم رجال سقى رجال مخرا  .يقام احلد عليهما مجيعا :يقتل املمسك أن يقول :ينبغي ملن قال

  رب خاصة أرأيتم رجال أمر رجال أن يفتري على رجل فافترى عليهأحيدان مجيعا حد اخلمر أم حيد الشا
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أحيدان مجيعا أم حيد القاذف خاصة ينبغي يف قولكم أن حيدا مجيعا هذا ليس بشيء ال حيد إال الفاعل   

 :أخربنا إمساعيل بن عياش احلماي قال .وال يقتل إال القاتل ولكن على اآلخر التعزير واحلبس

أخربنا عبد امللك بن جريج عن عطاء بن أيب رباح عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه أنه قال يف رجل 



قال  .يقتل القاتل وحيبس اآلخر يف السجن حىت ميوت :قتل رجال متعمدا وأمسكه آخر فقال
  :ىلحد اهلل الناس على الفعل نفسه وجعل فيه القود فقال تبارك وتعا :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا  فكان معروفا   :كتب عليكم القاا  يف القتلى  وقال
وروي عن النيب صلى اهلل عليه  .عند من خوطب هبذه اآلية أن السلطان لويل املقتول على القاتل نفسه

الزانية والزاين   :من اعتبط مسلما بقتل فهو قود يده  وقال اهلل تبارك وتعاىل  :وسلم أنه قال
والذين يرمون احملانات مث مل يأتوا بأربعة شهداء  :فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة  وقال

فاجلدوهم مثانني جلدة  ومل أجد أحدا من خلق اهلل تعاىل يقتدى به حد أحدا قط على غري فعل نفسه أو 
ابس وال جيوز يف حكم اهلل فلو أن رجال حبس رجال لرجل فقتله قتل به القاتل وعوقب احل .قوله

ومن قتل هذا فقد أحال  .تعاىل إذا قتلت القاتل بالقتل أن أقتل احلابس باحلبس واحلبس غري القتل
كتب عليكم القاا  يف القتلى  فالقاا  أن يفعل باملرء مثل   :حكم اهلل عز وجل ألن اهلل إذ قال

هو أن يفعل به مثل ما فعل هل مث قتل أرأيت احلابس إذا اقتاانا منه والقاا   :وقلنا .ما فعل
وسواء حبسه ليقتله أو ال  .فيقتل به وإمنا مث حبس واحلبس معاية وليس فيها قاا  فيعزر عليها

ولو كان احلبس يقوم مقام القتل إذا نوى احلابس أن يقتل احملبوس انبغى لو مل يقتل أن يقتله  .يقتله
ولكنه على خالف ما قال صاحبنا وعلى ما قال  .مع النيةألنه قد فعل الفعل الذي يقيمه مقام القتل 

ولكن حممد ال يسلم  .حممد بن احلسن يف اجلملة وعامة ما أدخل حممد على صاحبنا يدخل وأكثر منه
من أن يغفل يف موضع آخر فيدخل يل أكثر مما عاب على صاحبنا فيكون مجيع ما احتج به على صاحبنا 

يزعم أن قوما لو قطعوا الطريق فقتلوا وهلم  :وما ذلك قيل :قالفإن  .يف هذا املوضع حجة عليه
قوم ردء حيث يسمعون الاوت وإن كانوا ال يرون ما فعل هؤالء من القتل قتل القاتلون بقتلهم 

 :فقلت حملمد بن احلسن رمحه اهلل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .والرادون بأن هؤالء قتلوا بقوهتم

أرأيت رجال شديدا أراد رجل ضعيف أن يقتله  :فقلت له .فلم يذكر رواية أو رويت يف هذا شيئا
 لوال  :فقال لرجل شديد
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أنا أكتفه لك فكتفه وجلس على صدره ورفع حليته حىت أبرز مذحبه  :فقال .ضعفي قتلت فالنا  

لتفت إىل معونة هذا الذي وأعطى الضعيف سكينا فذحبه فزعمت أنك تقتل الذابح ألنه هو القاتل وال ت
أكان هذا أعون على قتل هذا  .وإمنا يؤاخذ اهلل الناس على الفعل .كان سببه ألن السبب غري الفعل

لو كانوا حيث ال يسمعون الاوت وإن كانوا  :أو الردء على قتل من مر يف الطريق مث تقول يف الردء
فمن حد لك حيث يسمعون  .لتعزيريرون القوم ويعززوهنم ويقووهنم مل يكن عليهم شيء إال ا

فتقوم لك هبذا حجة  :قلت .يقتلون :فااحبكم يقول معي مثل هذا يف الردء :الاوت قال
 :على غريك إن كان قولك ال يكون حجة أفيكون قول صاحبنا الذي تستدرك عليه مثل هذا حجة قال

لكتاب والقياس ومن قاله خرج من حكم ا .ومل أجد أحدا يعقل يقوله .ال :فال تقوله قلت
 .فلو كنت إذا احتججت يف شيء أو عبته سلمت منه كان .واملعقول ولزمه كثري مما احتججت به

يقتل القاتل وحيبس املمسك حىت  :قال الشافعي وروي عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه أنه قال
  .ميوت وهو ال حيبسه حىت ميوت فيالف ما احتج به

  
 لنساء باب القود بني الرجال وا 

وكذلك أخربنا أبو حنيفة عن محاد عن  .ال قود بني الرجال والنساء إال يف النفس :قال أبو حنيفة 
أرأيتم  :نفس املرأة بنفس الرجل وجرحها جبرحه قال حممد بن احلسن :إبراهيم وقال أهل املدينة

طعت يده بيدها فكيف ق :قيل هلم .بلى :املرأة يف العقل أليست على الناف من دية الرجل قالوا
أنت تقول مثل هذا أنت تقتله باملرأة ودية املرأة على الناف من  :ويده ضعف يدها يف العقل قالوا

أال ترى أن عشرة لو قتلوا رجال ضربوه بأسيافهم  .ليست النفس كغريها :قيل هلم .دية الرجل
هم فلذلك اختلفت النفس ولو أن عشرة قطعوا يد رجل واحد مل تقطع أيدي .حىت قتلوه قتلوا به مجيعا

إنا نقطع يدي رجلني بيد رجل فأخربونا عن رجلني قطعا يد رجل مجيعا جزها  :فإن قلتم .واجلراح
أحدمها من أعالها واآلخر من أسفلها حىت التقت احلديدتان يف الناف منها أتقطع يد كل واحد منهما 

إذا قتل  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل قال .وإمنا قطع ناف يده ليس هذا مما ينبغي أن خيفى على أحد



الرجل املرأة قتل هبا وإذا قطع يدها قطعت يده بيدها فإذا كانت النفس اليت هي األكثر بالنفس فالذي 
 أال ترى أن من قتل الرجل  .هو أقل أوىل أن يكون مبا هو أقل وليس القاا  من العقل بسبيل
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يقتل احلر بالعبد ودية احلر عنده ألف  :لها ناف عقله قال حممد بن احلسنباملرأة فقد يقتله هبا وعق  
ولعل دية العبد مخسة دنانري فلو كان تفاوت الدية مينع القتل مل يقتل رجل بامرأة وال حر  .دينار
ألنه ال يكون يف العبد عبده إال أقل من دية حر وال عبد بعبد إذا كان القاتل أكثر قيمة من  .بعبد
فإن زعم أن القاا  يف النفس ليس من معىن العقل بسبيل فكذلك ينبغي له أن يقول يف  .ولاملقت

 .اجلراح ألن اهلل تبارك وتعاىل ذكرها ذكرا واحدا فلم يفرق بينهما يف هذا املوضع الذي حكم هبا فيه

 واجلروح قاا   فلم يوجب يف النفس شيئا من القود -إىل  -النفس بالنفس  :فقال جل ثناؤه
 .فإذا زعم حممد أن من حجته أن عشرة يقتلون رجال واحدا فيقتلون له .إال أوجب فيما مسى مثله

ولو قطعوا يده مل تقطع أيدهم فلو قالوا معه قوله مل تكن عليهم حجة بل كانت عليه بقوله وذلك أهنم 
الكمال فإذا جعلت العشرة كل واحد منهم يقتل كأنه قاتل نفس على  .يقدرون على أن يقتلوه

 :معىن القاا  غري معىن الدية قلنا :فإن قلت .فكذلك فاجعل عليهم عشر ديات إذا قتلوا إنسانا

ال نسمع ما احتججت به إال عليك مع  :قالوا لك .نعم :فإن قلت .وكذلك يف النفس أيضا
 :نفس فقالواأهنم يقطعون أو من قطع منهم يدين بيد وإذا يدين بيد فإمنا يشبه أن يكونوا قاسوها على ال

إذا أفاتا شيئا ال يرجع كإفاته النفس اليت ال ترجع قضينا عليهما باشتراكهما يف اإلفاتة قضاء كل من فعل 
  .فعال على االنفراد

  
 ID ' '    فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل

 ترد واقتار 
  
  .هو اليومعلى إرادة ما يتبعها و  



  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فايح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   
  
 اهلاء هو األصل واحلذف  الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات  
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فايحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عافور فإن  :أفاح هذا إن ثبت  
  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :حممد الدمياطي وقال شيينا ابو  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفايح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
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 باب القاا  يف كسر اليد والرجل  

يدا أو رجال ألنه عظم وال قود يف  ال قاا  على أحد كسر :قال أبو حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه 
من كسر يدا أو رجال أقيد منه وال يعقل ولكنه ال يقاد حىت يربأ  :وقال أهل املدينة .عظم إال السن
  .اآلثار يف أنه ال قود يف عظم أكثر من ذلك :وقال حممد بن احلسن .جرح صاحبه



وقال أبو  .عظم قاا  إال السن ليس يف :أخربنا حممد بن أبان القرشي عن محاد عن إبراهيم قال 
حنيفة ال قاا  يف شيء من ذلك ويف اليد ناف الدية يف ماله ويف الكسر حكومة عدل يف ماله ومل 
أكن ألضع احلديد يف غري املوضع الذي وضعها فيه القاطع وال أقتص من عظم فلذلك جعلت يف ذلك 

  .مأمومة وقد اجتمعنا حنن وأهل املدينة أنه ال قود يف :قال .الدية

فينبغي ملن رأى القود يف العظام أن يرى ذلك يف املأمومة ألهنا عظم كسر فوصل إىل الدماغ ومل ياب  
وإن اقتص من عظم اليد والرجل ومل يقتص من  .الدماغ وينبغي له أيضا أن جيعل يف املنقلة القود

يقتص من اهلامشة وهي وينبغي له أيضا أن  .كسر عظم الرأس فقد ترك قوله وليس بينهما افتراق
وقد  .فإن مل يقتص من هذا فقد ترك قوله يف كسر اليد والرجل .الشجة اليت هشمت عظم الرأس

قال مالك بن أنس رضي اهلل عنه ذات يوم كنا ال نقص من األصابع حىت قص منها عبد العزيز بن 
 .ل به عامل يف بالدهماملطلب قاض عليهم فقاانا منها فليس يعدل أهل املدينة يف األشياء مبا عم

  :معقول يف كتاب اهلل عز وجل يف القاا  إذ قال جل وعال :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل

واجلروح القاا   إمنا هو   :ويف قوله .النفس بالنفس  اآلية إمنا هو إفاتة شيء بشيء فهذا سواء
 :فات من الذي أفات مثلأن يفعل باجلارح مثل ما فعل باجملروح فال نقص من واحد إال يف شيء ي

فهذا يفات إفاتة النفس أو جرح فيؤخذ من اجلارح كما  .عني وسن وأذن ولسان وغري هذا مما يفات
فإذا كان على االبتداء يعلم أنه يقدر على أنه يقص منه فال يزاد فيه وال ينقص  .أخذ من اجملروح

 األشياء أن ال يقص منه كسر وأوىل :وإذا كان ال يقدر على ذلك فال قاا  فيه قال .اقتص منه
أحدمها أن دون عظمهما حائال من جلد وعروق وحلم وعاب ممنوع إال مبا  :اليد والرجل ملعنيني

ولكنا ال  .فلو استيقنا أنا نكسر عظمه كما كسر عظمه ال نزيد فيه وال ننقص فعلنا .وجب عليه
  .مما هو أكثر أو أقل مما نال من غريه نال إىل العظم حىت ننال مما دونه مما وصفت مما ال يعرف قدره

 واملأمومة واملنقلة  .أنا ال نقدر على أن يكون كسر ككسر أبدا فهو ممنوع من الوجهني :والثاين 
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واهلامشة أوىل أن يكون فيها قاا  من حيث إن من جناها فقد شق هبا اللحم واجللد فنشق اللحم   
ال يقدر على العظم وهو بارز  :فإن قال .عظم أو ننقله أو نؤمه فنيرقهواجللد كما شقه وهنشم ال

  .فهو مل يتعذر دونه فكذلك ال يقدر على العظم دونه غريه
  
 كتاب سري األوزاعي  

قال أبو حنيفة رمحه اهلل  :أخربنا الشافعي حممد بن إدريس قال :أخربنا الربيع بن سليمان قال 
مني غنيمة يف أرض العدو من املشركني فال يقتسموهنا حىت خيرجوها إىل إذا غنم جند من املسل :تعاىل

مل يقفل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من غزوة أصاب  :وقال األوزاعي .دار اإلسالم وحيوزوها
 .فيها مغنما إال مخسة وقسمه قبل أن يقفل من ذلك غزوة بين املاطلق وهوازن ويوم حنني وخيرب

ى اهلل عليه وسلم خبيرب حني افتتحها صفية وقتل كنانة بن الربيع وأعطي أخيه وتزوج رسول اهلل صل
مث مل يزل املسلمون على ذلك بعده وعليه جيوشهم يف أرض الروم يف خالفة عمر بن اخلطاب  .دحية

ويف أرض الشرك حني هاجت الفتنة وقتل  .وخالفة عثمان رضي اهلل عنهما يف الرب والبحر مث هلم جرا
أما غزوة بين املاطلق فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :قال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل .الوليد

افتتح بالدهم وظهر عليهم فاارت بالدهم دار اإلسالم وبعث الوليد بن عقبة فأخذ صدقاهتم وعلى 
وعلى هذا كانت  .هذه احلال كانت خيرب حني افتتحها وصارت دار اإلسالم وعاملهم على النيل

ومل يقسم يفء حنني إال بعد منارفه عن الطائف حني سأله الناس وهو باجلعرانة أن  .نني وهوازنح
يقسمه بينهم فإذا ظهر اإلمام على دار وأثين أهلها فيجري حكمه عليها فال بأس أن يقسم الغنيمة فيها 

ر حكمه فإنا نكره وإن كان مغريا فيها مل يظهر عليها ومل جي .قبل أن خيرج وهذا قول أيب حنيفة أيضا
ومن قبل أنه لو دخل جيش من جيوش املسلمني  .أن يقسم فيها غنيمة أو فيئا من قبل أنه مل حيرزه

مددا هلم شركوهم يف تلك الغنيمة ومن قبل أن املشركني لو استنقذوا ما يف أيديهم مث غنمه جيش آخر 
ما ذكر عن املسلمني أهنم مل يزالوا وأما  .من جيوش املسلمني بعد ذلك مل يرد على األولني منه شيء

يقسمون مغامنهم يف خالفة عمر وعثمان رضي اهلل تعاىل عنهما يف أرض احلرب فإن هذا ليس يقبل إال 
إذا قسم اإلمام  :عن الرجال الثقات فعمن هذا احلديث وعمن ذكره وشهده وعمن روي ونقول أيضا



مل عليها املغنم أو احتاج املسلمون إليها أو كانت يف دار احلرب فقسمه جائز فإن مل يكن معه محولة حي
 علة فقسم هلا املغنم ورأى أن ذلك 
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غري أن أحب ذلك إلينا وأفضله أن ال يقسم شيئا من ذلك إذا مل يكن به  .أفضل فهو مستقيم جائز  

الشعيب عن عمر أنه  قال أبو يوسف عن جمالد بن سعيد عن .إليه حاجة حىت خيرجه إىل دار اإلسالم
إين قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل تنفق القتلى فأشركه يف  :كتب إىل سعد بن أيب وقا 

قال حممد بن  .وهذا يعلم أهنم مل حيرزوا ذلك يف أرض احلرب :قال أبو يوسف .الغنيمة
سلم فينا أصحاب حممد صلى اهلل عليه و :سئل عبادة بن الاامت عن األنفال فقال :إسحاق
يسألونك عن األنفال  اآلية انزعه اهلل منا حني اختلفنا وساءت أخالقنا فجعله اهلل عز وجل   :أنزلت

وذلك عندنا  :قال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل .إىل رسوله صلى اهلل عليه وسلم جيعله حيث شاء
ن ابن عباس  أن احلسن بن عمارة عن احلكم عن مقسم ع .ألهنم مل حيرزوه وخيرجوه إىل دار اإلسالم

النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يقسم غنائم بدر إال من بعد مقدمه املدينة والدليل على ذلك أنه ضرب 
 .وأجركما ومل يشهدا وقعة بدر   :وأجرنا فقال :لعثمان وطلحة يف ذلك بسهم سهم فقاال

 .نيمة يف دار احلربأشياخنا عن الزهري ومكحول عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه مل يقسم غ

هبذا  :عمن فيقولون :وأهل احلجاز يقضون بالقضاء فيقال هلم :قال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل
وعسى أن يكون قضى به عامل السوق أو عامل ما من اجلهات وقول األوزاعي على  .جرت السنة

الكليب  .عندناكانت املقاسم يف زمان عمر وعثمان رضي اهلل عنهما وهلم جرا غري مقبول  :هذا
من حديث رفعه إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه بعث عبد اهلل بن جحش إىل بطن خنلة فأصاب 
هنالك عمرو بن احلضرمي وأصاب أسريا أو اثنني وأصاب ما كان معهم من أدم وزيت وجتارة من جتارة 

لك عبد اهلل بن جحش حىت أهل الطائف فقدم بذلك على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومل يقسم ذ
قدم املدينة وأنزل اهلل عز وجل يف ذلك  يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري  حىت فرغ 



من اآلية فقبض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املغنم ومخسه حممد بن إسحاق عن مكحول عن احلرث 
نة باع غنما وبقرا أصاهبا بقنسرين حنلها إن شرحبيل بن حس :قيل ملعاذ بن جبل :بن معاوية قال

الناس وقد كان الناس يأكلون ما أصابوا من املغنم على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال يبيعونه 
فقال معاذ مل شرحبيل إذا مل يكن املسلمون حمتاجني إىل حلومها فقووا على خلتها فليبيعوها فليكن مثنها 

ان املسلمون حمتاجني إىل حلومها فلتقسم عليهم فيأكلوهنا فإن رسول اهلل وإن ك .يف الغنيمة واخلمس
 صلى اهلل عليه وسلم 
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أصاب أموال أهل خيرب وفيها الغنم والبقر فقسمها وأخذ اخلمس وقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه   

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وسلم يطعم الناس ما أصابوا من الغنم والبقر إذا كانوا حمتاجني

القول ما قال األوزاعي وما احتج به عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم معروف عند أهل املغازي ال 
فأما ما احتج به أبو  .خيتلفون يف أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قسم غري مغنم يف بالد احلرب

بين املاطلق وصارت دارهم دار إسالم فإن رسول يوسف من أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ظهر على 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون يف نعمهم فقتلهم وسباهم وقسم أمواهلم وسبيهم يف 

 .وإمنا بعث إليهم الوليد بن عقبة مادقا سنة عشر .دارهم سنة مخس وإمنا أسلموا بعدها بزمان

وأما خيرب فما علمته كان فيها  .عنهم ودارهم دار حرب وقد رجع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وما علمت  .مسلم واحد وما صاحل إال اليهود وهم على دينهم إن ما حول خيرب كله دار حرب

لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سرية قفلت من موضعها حق تقسم ما ظهرت عليه ولو كان األمر كما 
وأما حديث جمالد عن الشعيب عن  .د احلرب فدخل فيما عابقال لكان قد أجاز أن يقسم الوايل ببال

من جاءك منهم قبل تنفق القتلى فأسهم له فهو إن مل يكن ثابتا داخل فيما عاب على  :عمر أنه قال
األوزاعي فإنه عاب عليه غري الثقات املعروفني ما علمت األوزاعي قال عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من 

ولقد احتج على األوزاعي حبديث رجال وهو يرغب عن الرواية عنهم فإن  .فهذا إال ما هو معرو



هو يزعم أن املدد إذا جاءه وملا خيرج املسلمون من بالد احلرب  .كان حديث جمالد ثابتا فهو خيالفه
فلو كانت  .والقتلى نظراؤهم مل ينفقوا وال ينفقون بعد ذلك بأيام مل يكن هلم سهم مع أهل الغنيمة

إذا نفقت القتلى انبغى أن يعطى املدد ما بينهم وبني أن  .عنده إمنا تكون لألولني دون املدد الغنيمة
وإن قسم ببالد احلرب كان جائزا وهذا ترك لقوله  :وبلغين عنه أنه قال :قال .تنفق القتلى

 وإن قسم ببالد احلرب مث جاء املدد قبل :وبلغين عنه أنه قال .ودخول فيما عاب على األوزاعي
وهذا يناقض قوله وحجته عليه حبديث عن عمر ال يأخذ به ويدعه  .تنفق القتلى مل يكن للمدد شيء

ون نفقت القتلى وهم يف بالد احلرب مل خيرجوا منها ومل  :من كل وجه وقد بلغين عنه أنه قال
منا وإ :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يقتسموا شركهم املدد وكل هذا القول خروج مما احتج به

الغنيمة ملن شهد الوقعة ال للمدد وكذلك روي عن أيب بكر وعمر رضي اهلل تعاىل عنهما وأما ما احتج 
 به من أن النيب صلى 
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اهلل عليه وسلم مل يقسم غنائم بدر حىت ورد املدينة وما ثبت من احلديث بأن قال والدليل على ذلك   

هم لعثمان وطلحة رضي اهلل تعاىل عنهما ومل يشهدا بدرا فإن كان كما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أس
قاله فهو خيالف سنة رسول اهلل فيه ألنه يزعم أن ليس لإلمام أن يعطي أحدا مل يشهد الوقعة وليس كما 

غنم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غنائم بدر بسري شعب من شعاب الافراء قريب من بدر  :قال
در كما يروي عبادة بن الاامت غنمها املسلمون قبل تنزل اآلية يف سورة األنفال فلما وكانت غنائم ب

يسألونك عن األنفال قل األنفال هلل والرسول   :تشاحوا عليها انتزعها اهلل من أيديهم بقوله عز وجل
بينهم  فاتقوا اهلل وأصلحوا ذات بينكم  فكانت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كلها خالاة وقسمها

وأدخل معهم مثانية نفر مل يشهدوا الوقعة من املهاجرين واألناار وهم باملدينة وإمنا أعطاهم من ماله 
ومل يعلم رسول اهلل  .واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هلل مخسه  بعد غنيمة بدر  :وإمنا نزلت

عطى رسول اهلل صلى اهلل ومن أ .صلى اهلل عليه وسلم أسهم خللق مل يشهدوا الوقعة بعد نزول اآلية



وأما ما احتج به  .عليه وسلم من املؤلفة وغريهم فإمنا من ماله أعطاهم ال من شيء من أربعة األمخاس
من وقعة عبد اهلل بن جحش وابن احلضرمي فذلك قبل بدر وقبل نزول اآلية وكانت وقعتهم يف آخر يوم 

نك عن الشهر احلرام قتال فيه  وليس مما يسألو  :من الشهر احلرام فوقفوا فيما صنعوا حىت نزلت
  .خالفه فيه األوزاعي بسبيل

  
 ID ' '   مع سقوط  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف
 األيام وهو غريب 

  
 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فايح  
  
 الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع ومجع فيه طرق احلديث   
  
 سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ   
  
  .احلديث  
  
 يتربان بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (شهر وعشراأ  
  
 هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة   
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (ربعة منكمفاستشهدوا عليهن أ) :تعاىل  

 ويقولون 
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 أخذ السالح  

ال بأس أن يأخذ الرجل السالح من الغنيمة إذا احتاج إليه بغري إذن  :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل 
يقاتل ما كان الناس يف  :يوقال األوزاع .اإلمام فيقاتل به حىت يفرغ من احلرب مث يرده يف املغنم

معمعة القتال  ال ينتظر برده الفراغ من احلرب فيعرضه للهالك وانكسار سنه من طول مكثه يف دار 
إياك وإياك الغلول أن تركب الدابة حىت   :وروي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال .احلرب

 :قال أبو يوسف .أن ترده إىل املغنم  حيسر قبل أن يؤدي إىل املغنم أو تلبس الثوب حىت خيلق قبل 

قد بلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما قال األوزاعي وحلديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
معاين ووجوه تفسري ال يفهمه وال يباره إال من أعانه اهلل تعاىل عليه فهذا احلديث عندنا على من يفعل 

فأما رجل مسلم  .ابته وعلى ثوبه أو يأخذ ذلك يريد به احلاجةذلك وهو عنه غين يبقي بذلك على د
يف دار احلرب ليس معه دابة وليس مع املسلمني فضل حيملونه إال لدواب الغنيمة وال يستطيع أن ميشي 

وكذلك هذه احلال يف  .فإذا كان هذا فال حيل للمسلمني تركه وال بأس بركوبه إن شاءوا وإن كرهوا
أال ترى أن قوما من املسلمني لو تكسرت سيوفهم أو  .لسالح أبني وأوضحالسالح واحلال يف ا

ذهبت وهلم غناء يف املسلمني أنه ال بأس أن يأخذوا سيوفا من الغنيمة فيقاتلوا هبا ما داموا يف احلرب 
ن أرأيت إن مل حيتاجوا إليها يف معمعة القتال واحتاجوا إليها بعد ذلك بيومني وأغار عليهم العدو يقومو
هكذا يف وجه العدو بغري سالح أرأيت لو كان املسلمون كلهم على حاهلم كيف يانعون يستأسرون 
هذا الرأي توهني ملكيدة املسلمني وجلنودهم وكيف حيل هذا ما دام يف املعمعة وحيرم بعد ذلك وقد بلغنا 

الفقه املأمونني عليه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الثقات حديث مسند عن الرجال املعروفني ب
وحاجة الناس إىل  .أنه كان يغنم الغنيمة فيها الطعام فيأكل أصحابه منها إذا احتاج الرجل شيئا يأخذه
أبو إسحاق الشيباين  .السالح يف دار احلرب وإىل الدواب وإىل الثياب أشد من حاجتهم إىل الطعام



رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خبيرب يأيت أحدنا كنا مع  :عن حممد بن أيب اجملالد عن ابن أيب أوىف قال
  .إىل الطعام من الغنيمة فيأخذ حاجته

قال الشافعي كان أبو حنيفة إمنا جعل السالح والثياب والدواب قياسا على الطعام من غين جيد ما  
 فهو إن  .يشري به طعاما أو فقري ال جيد ما يشري به أحل هلم أكله وأكله استهالك له
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أجاز ملن جيد ما يشتري به طعاما أن يأكل الطعام يف بالد العدو فقاس السالح والدواب عليه جعل له   

 .أن يستهلك الطعام ويتفكه بركوب الدواب كما يتفكه بالطعام فيأكل فالوذا ويأكل السمن والعسل

استهالكها ويأخذ السالح من بالد وإن اجتزأ باخلبز اليابس بامللح واجلنب واللنب وأن يبلغ بالدواب 
  .العدو فيتلذذ بالضرب هبا غري العدو كما يتلذذ بالطعام لغري اجلوع

يكون ما  :وكان يلزمه إذا خرج بالدواب والسالح من بالد العدو أن جيعله ملكا له يف قول من قال 
حه ودوابه وأخذ وال أحسب من الناس أحدا جييز هذا وكان له بيع سال .بقي من الطعام ملكا له

وأكل الطعام من بالد العدو فقد كان كثري من  .سالح ودواب كما تكون له الادقة بطعامه وهبته
وقد روي من النيب صلى اهلل عليه وسلم  .الناس على هذا ويانعون مثله يف دواهبم وسالحهم وثياهبم

ك  وما أعلم ما قال لو نزعت سهما من جبل من بالد العدو ما كنت بأحق به من أخي  :أنه قال
األوزاعي إال موافقا للسنة معقوال ألنه حيل يف حال الضرورة الشيء فإذا انقضت الضرورة مل حيل وما 

  .علمت قول أيب حنيفة قياسا وال خربا

ويضرب  .سهم له وسهم لفرسه :يضرب للفارس بسهمني :قال أبو حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه 
أسهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للفرس بسهمني ولااحبه  :وقال األوزاعي .للراجل بسهم
الفرس والربذون سواء وقال  :واملسلمون بعد ال خيتلفون فيه وقال أبو حنيفة .بسهم واحد
كان أئمة املسلمني فيما سلف حىت هاجت الفتنة ال يسهمون للرباذين قال أبو يوسف  :األوزاعي

محه اهلل تعاىل يكره أن تفضل هبيمة على رجل مسلم وجيعل كان أبو حنيفة ر :رضي اهلل تعاىل عنه



فأما الرباذين فما كنت أحسب أحدا جيهل هذا وال مييز بني الفرس  .سهمها يف القسم أكثر من سهمه
ومن كالم العرب املعروف الذي ال ختتلف فيه العرب أن تقول هذه اخليل ولعلها براذين  .والربذون

ومما نعرف حنن يف احلرب أن الرباذين أوفق لكثري من  .ملقاريف أيضاكلها أو جلها ويكون فيها ا
وأما قول األوزاعي على هذا   .الفرسان من اخليل يف لني عطفها وقودها وجودهتا مما مل يبطل الغاية

كانت أئمة املسلمني فيما سلف  فهذا كما وصف من أهل احلجاز أو رأى بعض مشايخ الشام ممن ال 
وقال  .هبذا مضت السنة :فقال األوزاعي .التشهد وال أصول الفقه صنع هذا حيسن الوضوء وال

بلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعن غريه من أصحابه أنه أسهم للفارس بثالثة  :أبو يوسف
القول ما قال األوزاعي  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أسهم وللراجل بسهم وهبذا أخذ أبو يوسف

 أن له ثالثة  :يف الفارس
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قال الشافعي وأخربنا عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي اهلل تعاىل عنهما أن  .أسهم  

قال الشافعي رمحه اهلل  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضرب للفارس بثالثة أسهم وللراجل بسهم
ال أفضل هبيمة على رجل مسلم فلو مل  :قالوأما ما حكى أبو يوسف عن أيب حنيفة أنه  :تعاىل

ال أفضل هبيمة  :ألن قوله .يكن يف هذا خرب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم لكان حمجوجا خبالفه
أحدمها أنه كان إذا كان أعطى بسبب الفرس سهمني كان مفضال على  :على مسلم خطأ من وجهني

وإن هذا  .ال يسوي البهيمة باملسلم وال يقرهبا منهاملسلم إذ كان إمنا يعطي املسلم سهما انبغى له أن 
كالم عريب وإمنا معناه أن يعطي الفارس سهما له وسهمني بسبب فرسه ألن اهلل عز وجل ندب إىل اختاذ 

وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل  فإذا أعطاهم رسول اهلل   :اخليل فقال جل وعز
إمنا سهما الفرس لراكبه ال للفرس والفرس ال ميلك شيئا إمنا ميلكه فارسه صلى اهلل عليه وسلم ما وصفنا ف

وأما تفضيل األوزاعي الفرس على  .بعنائه واملؤنة عليه فيه وما ملكه به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 :اهلجني واسم اخليل جيمعهما فإن سفيان بن عيينة أخربنا عن األسود بن قيس عن علي بن األقمر قال



أغارت اخليل بالشام فأدركت اخليل من يومها وأدركت الكوادن ضحى وعلى اخليل املنذر بن أيب 
ال أجعل ما أدرك كما مل يدرك فبلغ ذلك عمر فقال  :محاة اهلمداين ففضل اخليل على الكوادن وقال

يروون وهم  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قال
فإن كان فيما احتج به حجة فهي عليه  .يف هذا أحاديث كلها أو بعضها أثبت مما احتج به أبو يوسف

ولو  .والذي نذهب إليه من هذا التسوية بني اخليل العراب والرباذين واملقاريف .ولكن هذه منقطعة
اجال ودخل أرض إذا كان الرجل يف الليوان ر :وفال أبو حنيفة .كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه

ال يضرب له إال سهم  :العدو غازيا راجال مث ابتاع فرسا يقاتل عليه وأحرزت الغنيمة وهو فارس أنه
مل يكن للمسلمني على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ديوان وكان  :وقال األوزاعي .راجل

 :وقال أبو يوسف .نيرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يسهم للييل وتتابع على ذلك أئمة املسلم

ليس فيما ذكر األوزاعي حجة وحنن أيضا نسهم للفارس كما قال فهل عنده أثر مسند عن الثقات أن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أسهم سهم فارس لرجل غزا معه راجال مث استعار أو اشترى فرسا فقاتل 

 عليه عند القتال ويفسرها هكذا وعليه يف هذا 
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أرأيت لو قاتل عليه بعض يوم مث باعه من آخر فقاتل عليه ساعة أكل هؤالء يضرب هلم  .أشياء  

بسهم فرس وإمنا هو فرس واحد هذا ال يستقيم وإمنا توضع األمور على ما يدخل عليه اجلند فمن دخل 
عمر بن فارسا أرض احلرب فهو فارس ومن دخل راجال فهو راجل على مما عليه الدواوين منذ زمن 

 .القول ما قال األوزاعي :قال الشافعي رمحه اهلل .اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه إىل يومك هذا

قد جرت السنة  :وقد زعم أبو يوسف أن السنة جرت على ما قال وعاب على األوزاعي أن يقول
جرى عليه األمر كما  :مث قال .بغري رواية ثابتة مفسرة مث ادعاها بغري رواية ثابتة وال خرب ثابت

الديوان منذ زمان عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه وهو ال خيالف يف أن الديوان حمدث يف زمان 
عمر وأنه مل يكن ديوان يف زمان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال أيب بكر وال صدر من خالفة 



 صلى اهلل عليه وسلم أنه وأن عمر إمنا دون الديوان حني كثر املال والسنة إمنا تكون لرسول اهلل .عمر
فهذا الدليل على ما قال األوزاعي ألنه ال يسهم عنده وال  .أسهم للفارس ثالثة أسهم وللراجل بسهم

فإذا مل يكن حاضر القتال فارسا فكيف يعطى بفرسه ما ال يعطى ببدنه  .عنده إال ملن حضر القتال
واحد سهم فارس فال يعطى بفرس يف  إن قاتل هذا عليه يوما وهذا يوما أيعطى كل :وأما قوله

 .موضعني كما ال يعطى لو قاتل يف موضعني إال أن تكون غنيمة فال يعطى بشيء واحد يف موضعني

ولو بعضنا  .والسهم للفارس املالك ال ملن استعار الفرس يوما وال يومني إذا حضر املالك فارسا القتال
ا لو أسهمنا للراجل ومات مل نزد ورثته على سهم بينهم سهم الفرس ما زدناه على سهم فرس واحد كم

إين إمنا أسهمت  :واحد وكذلك لو خرج سهمه إىل بعري اقتسموه فقال بعض من يذهب مذهبه
إن  :فما تقول :للفارس إذا دخل بالد احلرب فارسا للمؤنة اليت كانت عليه يف بالد اإلسالم قلنا

يكون فارسا إذا ثبت يف  :بالد احلرب بساعة قال اشترى فرسا قبل أن يفرض عليه الديوان يف أدىن
يف خراساين أو مياين قاد فرسا من بالده حىت أتى بالد العدو فمات  :فما تقول :قلنا .الديوان

فقد أبطلت مؤنة هذين يف  :قلنا .فال يسهم له سهم فرس :فرسه قبل أن تنتهي الدعوة إليه قال
وقال أبو حنيفة يف الرجل ميوت يف دار  .ل الديوان بساعةالفرس وهذان أكثر مؤنة من الذي اشتراه قب

أسهم رسول اهلل صلى اهلل  :وقال األوزاعي .أنه ال يضرب له بسهم يف الغنيمة :احلرب أو يقتل
وقال  .عليه وسلم لرجل من املسلمني قتل خبيرب فاجتمعت أئمة اهلدى على اإلسهام ملن مات أو قتل

 حدثنا بعض  :أبو يوسف
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أشياخنا عن الزهري عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه مل يضرب ألحد ممن استشهد معه بسهم   

يف شيء من املغامن قط وأنه مل يضرب لعبيدة بن احلرث يف غنيمة بدر ومات بالافراء قبل أن يدخل 
كما قال ولرسول اهلل ما قاله عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو  :وقال أبو يوسف .املدينة

وقد أسهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .صلى اهلل عليه وسلم يف الفيء وغريه حال ليست لغريه



  :وأجري يا رسول اهلل قال :لعثمان بن عفان رضي اهلل تعاىل عنه يف بدر ومل يشهدها فقال

  :وأجري فقال :وأسهم أيضا لطلحة بن عبيد اهلل يف بدر ومل يشهدها فقال :وأجرك  قال

وأجرك  ولو أن إماما من أئمة املسلمني أشرك قوما مل يغزوا مع اجلند مل يتسع ذلك له وكان مسيئا 
وليس لألئمة يف هذا ما لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فال نعلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .فيه

م خيرب وقد قتل هبا رهط معروفون فما أسهم ألحد من الغنيمة ممن قتل يوم بدر وال يوم حنني وال يو
نعلم أنه أسهم ألحد منهم وهذا ما ال خيتلف فيه فعليك من احلديث مبا تعرف العامة وإياك والشاذ 

فإنه حدثنا ابن أيب كرمية عن أيب جعفر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه دعا اليهود  .منه
 :يب صلى اهلل عليه وسلم املنرب فيطب الناس فقالفحدثوه حىت كذبوا على عيسى فاعد الن .فسأهلم

إن احلديث سيفشو عين فما أتاكم عين يوافق القران فهو عين وما أتاكم عين خيالف القرآن فليس عين   
مسعر بن كدام واحلسن بن عمارة عن عمرو بن مرة عن البيتري عن علي بن أيب طالب رضي اهلل  .

احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فظنوا أنه الذي هو أهدى ال إذا أتاكم  :تعاىل عنه أنه قال
والذي هو أتقى والذي هو أحيا  أشعت بن سوار وإمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن قرظة بن كعب 

أقبلت يف رهط من األناار إىل الكوفة فشيعنا عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل  :األنااري أنه قال
 .هل تدرون مل مشيت معكم يا معشر األناار :ينا إىل مكان قد مساه مث قالعنه ميشي حىت انته

إن لكم احلق ولكنكم تأتون قوما هلم دوي بالقرآن كدوي النحل فاقتلوا  :قال .نعم حلقنا :قالوا
ال أحدث حديثا عن رسول  :فقال قرظة .الرواية عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأنا شريككم

  .عليه وسلم أبدااهلل صلى اهلل 

ولوال طول  .كان عمر فيما بلغنا ال يقبل احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال بشاهدين 
وكان علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه ال يقبل احلديث عن  .الكتاب ألسندت احلديث لك

 يعرف وال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والرواية تزداد كثرة وخيرج منها ما ال 
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فإياك وشاذ احلديث وعليك مبا عليه اجلماعة من  .يعرفه أهل الفقه وال يوافق الكتاب وال السنة  
فقس األشياء على ذلك فما خالف القرآن  .احلديث وما يعرفه الفقهاء وما يوافق الكتاب والسنة

حدثنا الثقة عن رسول اهلل صلى اهلل  .ايةفليس عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإن جاءت به الرو
إين ألحرم ما حرم القرآن واهلل ال ميسكون علي بشيء   :عليه وسلم أنه قال يف مرضه الذي مات فيه

فاجعل القرآن والسنة املعروفة لك إماما قائدا واتبع ذلك وقس عليه ما يرد عليك مما مل يوضح لك يف 
أن وفد هوازن  :اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف قسمة هوازن حدثنا الثقة عن رسول .القرآن والسنة
إذا صليت الظهر  :أما ما كان يل ولبين عبد املطلب فهو لكم وأسأل لكم الناس :سألوه فقال

فقوموا وقولوا إنا نتشفع برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على املسلمني وباملسلمني على رسول اهلل صلى 
أما ما كان يل ولبين   :فعلوا ذلك فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمفقاموا ف .اهلل عليه وسلم

 .وما كان لنا فهو لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :فقال املهاجرون .عبد املطلب فهو لكم  

وقالت بنو  .أما ما كان يل ولبين سليم فال :وقال عباس بن مرداس .وقالت األناار مثل ذلك
أما ما كان  :وقال األقرع بن حابس .هو لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمأما ما كان لنا ف :سليم

فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه  .أما ما كان يل ولبين فزارة فال :وقال عيينة .يل ولبين متيم فال
من متسك حباته من هذا السيب فله بكل رأس ست فرائض من أول يفء نايبه فردوا إىل  :وسلم

ولرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف هذا حال  .ءهم فرد الناس ما كان يف أيديهمالناس أبناءهم ونسا
ولو أن إماما أمر جندا أن يدفعوا ما يف أيديهم من السيب إىل أصحاب السيب  .ال تشبه حال الناس

وال تشبه األئمة يف هذا والناس النيب صلى  .بست فرائض كل رأس مل جيز ذلك له ومل ينفذ ومل يستقم
قد هنى عن بيع احليوان باحليوان  -فيما بلغنا  - عليه وسلم ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اهلل

أما ما ذكر من أمر بدر  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .نسيئة وهذا حيوان بعينه حبيوان بغري عينه
زعم أن الغنيمة  وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يسهم لعبيدة بن احلرث فهو عليه إن كان كما

وليس  .أحرزت وعاش بعد الغنيمة وهو يزعم يف مثل هذا أن له سهما فإن كان كما قال فقد خالفه
قسم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الغنيمة وأعطى عبيدة سهمه وهو حي ومل ميت عبيدة  :كما قال

أسهم لعثمان ولطلحة بن عبيد  إال بعد قسم الغنيمة فأما ما ذكر من أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 اهلل فقد فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
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وأسهم لسبعة أو مثانية من أصحابه مل يشهدوا بدرا وإمنا نزل ختميس الغنيمة وقسم األربعة األسهم بعد   

املتظاهرة عندنا  أعطاهم من سهمه كسهمان من شهد فأما الرواية :قال الشافعي وقد قيل .الغنيمة
يسألونك عن األنفال قل األنفال هلل والرسول فاتقوا اهلل   :قال اهلل عز وجل .فكما وصفت

وإمنا  .وأصلحوا ذات بينكم  فكانت غنائم بدر لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يضعها حيث شاء
بدر على ما وصفت  واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هلل مخسه وللرسول ولذي القرىب  بعد  :نزلت

لك يرفع مخسها ويقسم أربعة أمخاسها وافرا على من حضر احلرب من املسلمني إال السلب فإنه سن أنه 
كان يأخذه من  :وإال الافي فإنه قد اختلف فيه فقيل .للقاتل يف اإلقبال فكان السلب خارجا منه

عليه وسلم سن فيهم سننا فقتل سهمه من اخلمس وإال البالغني من السيب فإن رسول اهلل صلى اهلل 
فاإلمام يف البالغني من السيب خمري فيما حكيت أن النيب صلى  .بعضهم وفادى ببعضهم أسرى املسلمني

اهلل عليه وسلم سنه فيهم فإن أخذ من أحد منهم فدية فسبيلها سبيل الغنيمة وإن استرق منهم أحدا 
فادى هبم أسريا مسلما فقد خرجوا من الغنيمة وذلك  فسبيل املرقوق سبيل الغنيمة وإن أقاد هبم بقتل أو

  .كله كما وصفت

 .أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم استوهبهم من املسلمني فكما قال :وأما قوله يف سيب هوازن 

أن النيب  :وأما قوله .وذلك يدل على أنه يسلم للمسلمني حقوقهم من ذلك إال ما طابوا عنه أنفسا
ومل يكرههم على أن  :لم ضمن ست فرائض بكل سيب شخ به صاحبه فكما قالصلى اهلل عليه وس

ومل يرض عيينة فأخذ عجوزا  .حيتالوا عليه بست فرائض إمنا أعطاهم إياها مثنا عن رضا ممن قبله
أعري هبا هوازن فما أخرجها من يده حىت قال له بعض من خدعه عنها أرغم اهلل أنفك فواهلل  :وقال

إي واهلل  :حقا ما تقول قال :ديها بناهد وال بطنها بوالد وال جدها مباجد فقاللقد أخذهتا ما ث
هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن بيع  :وأما قوله .فأبعدها اهلل وأباها ومل يأخذ هبا عوضا :قال

وقد كان عليه أن يبدأ  .احليوان باحليوان نسيئة فهذا غري ثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم



بنفسه فيما أمر به أن ال يروى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم إال من الثقات وقد أجاز رسول اهلل صلى 
وإذا زعم أن احليوان ال جيوز نسيئة  .اهلل عليه وسلم بيع احليوان نسيئة واستسلف بعريا وقضى مثله

عريين ومها متفاوتان فهو ألنه ال يكال وال يوزن وال يذرع وال يعلم إال بافة وقد تقع الافة على الب
حمجوج بقوله ألنه ال جييز احليوان نسيئة يف الكتابة ومهر النساء والديات وزعم أن رسول اهلل صلى اهلل 

 عليه وسلم 
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قضى هبا يف الديات بافة إىل ثالث سنني فقد أجازها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نسيئة فكيف   

وإن زعم أن املسلمني أجازوها يف الكتابة ومهور النساء نسيئة فقد رغب  .نسيئة زعم أنه ال جييزها
ال   :عما أجاز املسلمون ودخل بعضهم فيه وأما ما ذكر من أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

ميسكن الناس علي بشيء فإين ال أحل هلم إال ما أحل اهلل وال أحرم عليهم إال ما حرم اهلل  فما أحل 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيئا قط فيه حكم إال مبا أحله اهلل به وكذلك ما حرم شيئا قط فيه  رسول

فاستمسك بالذي أوحي إليك   :حكم إال مبا حرم بذلك أمر وكذلك افترض عليه قال اهلل عز وجل
إنك على صراط مستقيم  ففرض عليه االستمساك مبا أوحي إليه وشهد له أنه على صراط مستقيم 

ولكن جعلناه نورا هندي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم  فأجنر  :ذلك قالوك
ال ميسكن الناس   :أنه فرض عليه اتباع ما أنزل اهلل وشهد له بأنه هاد مهتد وكذلك يشهد له قوله

بغري مهر مثل عدد النساء وأن يأهتب املرأة  .علي بشيء  فإن اهلل أحل له أشياء حظرها على غريه
 :فقال .وفرض عليه أشياء خففها عن غريه مثل فرضه عليه أن خيري نساءه ومل يفرض هذا على غريه

ال ميسكن الناس علي بشيء  يعين مما خص به دوهنم فإن نكاحه أكثر من أربع وال حيل هلم أن يبلغوه  
  .نه ليس بفرض عليهمألنه انتهى هبم إىل األربع وال جيب عليهم ما وجب عليه من ختيري نسائه أل

فأما ما ذهب إليه من إبطال احلديث وعرضه على القرآن فلو كان كما ذهب إليه كان حمجوجا به  
وليس خيالف القرآن احلديث ولكن حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبني معىن ما أراد اهلل خاصا 



بل عن رسول اهلل صلى اهلل عليه فمن ق .وعاما وناسيا ومنسوخا مث يلزم الناس ما سن بفرض اهلل
فال   :وسلم فعن اهلل عز وجل قبل آلن اهلل تعاىل أبان ذلك يف غري موضع من كتابه قال اهلل عز وجل

وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت  اآلية وقال 
هم فتنة أو يايبهم عذاب أليم  وبني ذلك فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تايب  :عز وجل

أخربين عبيد اهلل بن  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأخربنا سفيان بن عيينة عن سامل أيب النضر قال
ما أعرفن ما جاء أحدكم األمر من   :أيب رافع عن أبيه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قاله

 ال ندري ما هذا ما وجدنا يف كتاب اهلل عز وجل أخذنا به  :ولأمري مما أمرت به أو هنيت عنه فيق

ولو كان كما قال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل دخل من رد احلديث  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .
 عليه ما احتج به على 
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وال حترمي كل ذي  .تهاوال حترمي مجع ما بني املرأة وعم .األوزاعي فلم جيز له املسح على اخلفني  

إذا دخل اجليش أرض احلرب  :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل .وغري ذلك .ناب من السباع
فغنموا غنيمة مث حلقهم جيش آخر قبل أن خيرجوا هبا إىل دار اإلسالم مددا هلم ومل يلقوا عدوا حىت 

ت جتتمع الطائفتان من قد كان :وقال األوزاعي .خرجوا هبا إىل دار اإلسالم فهم شركاء فيها
املسلمني بأرض الروم وال تشارك واحدة منهما صاحبتها يف شيء أصابته من الغنيمة ال ينكر ذلك منهم 

حدثنا الكليب وغريه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه  :وقال أبو يوسف .وايل مجاعة وال عامل
ممن هرب من حنني وأصاب املسلمون يومئذ  بعث أبا عامر األشعري يوم حنني إىل أوطاس فقاتل من هبا

سبايا وغنائم فلم يبلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما قسم من غنائم أهل حنني أنه فرق بني 
وحدثنا جمالد عن  .أهل أوطاس وأهل حنني وال نعلم إال أنه جعل ذلك غنيمة واحدة وفيئا واحدا

قد أمددتك بقوم فمن  :عمر كتب إيل سعد بن أيب وقا  عامر الشعيب وزياد بن عالقة الثعليب أن
حممد بن إسحاق عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط أن  .أتاك منهم قبل أن تنفق القتلى فأشركه يف الغنيمة



أبا بكر الاديق رضي اهلل عنه بعث عكرمة بن أيب جهل يف مخسمائة من املسلمني مددا لزياد بن لبيد 
فقوا اجلند قد افتتح البحثر يف اليمن فأشركهم زياد بن لبيد وهو ممن شهد بدرا وللمهاجرين أيب أمية فوا

أال ترى  .فما كنت أحسب أحدا يعرف السنة والسرية جيهل هذا :وقال أبو يوسف .يف الغنيمة
أنه لو غزا أرض الروم جند فدخل فأقام يف بعض بالدهم مث فرق السرايا وترك اجلند ردءا هلم لوال هؤالء 

قترب السرايا أن يبلغوا حيث بلغوا وما أظنه كان للمسلمني جند عظيم يف طائفة أخطأهم أن يكون ما ا
قال  .مثل هذا فيهم وما مسعنا بأحد منهم قسط الغنائم مفترقة على كل سرية أصابت شيئا ما أصابت

إىل أوطاس  احتج أبو يوسف أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعث أبا عامر :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
فغنم غنائم فلم يفرق النيب صلى اهلل عليه وسلم بني من كان مع أيب عامر وهذا كما قال وليس مما قال 
األوزاعي وخالفه هو فيه بسبيل أبو عامر كان يف حيش النيب صلى اهلل عليه وسلم ومعه حبنني فبعثه النيب 

وإذا كان اجليش  .هم ردء لألخرىصلى اهلل عليه وسلم يف اتباعهم وهذا جيش واحد كل فرقة من
هكذا فلو أصاب اجليش شيئا دون السرية أو السرية شيئا كانوا فيه شركاء ألهنم جيش واحد وبعضهم 

 وإن تفرقوا فساروا أيضا يف بالد العدو فكذلك شركت كل  .ردء لبعض
   
 

 2938 :صفحة 
 
ن فال يرد واحد منهما على صاحبه فأما جيشان مفترقا .واحدة من الطائفتني األخرى فيما أصابوا  

ولو جاز جاز أن يشرك أهل طرسوس  .شيئا وليسا جبيش واحد وال أحدمها ردء لااحبه مقيم له عليه
وغذقذونة من دخل بالد العدو ألهنم قد يعينوهنم أو ينفروا إليهم حني ينالون نارهتم يف أدىن بالد 

إن تفرق يف ميعاد اجتماع يف موضع وأما ما احتج وإمنا يشترك اجليش الواحد الداخل واحدا و .الروم
فمن أتاك منهم قبل تنفق القتلى فأشركهم يف الغنيمة فهذا غري  :به من حديث جمالد أن عمر كتب

وهو إن كان يثبته عنه فهو حمجوج به ألنه  .ثابت عن عمر ولو ثبت عنه كنا أسرع إىل قبوله منه
وأحرزوا غنائمهم بكرة وأخرجوا الغنائم إىل بالد اإلسالم عشية  خيالفه هو يزعم أن اجليش لو قتلوا قتلى

وجاءهم املدد والقتلى يتشحطون يف دمائهم مل يشركوهم ولو قتلوهم فنفقوا وجاءوا واجليش يف بالد 



فيالف عمر يف  .العدو قد أحرزوا الغنائم بعد القتل بيوم وقبل مقدم اجليش املدد بأشهر شركوهم
فأما ما روي عن زياد بن لبيد أنه أشرك عكرمة فإن زيادا كتب فيه إىل أيب  .به األول واآلخر واحتج

إمنا الغنيمة ملن شهد الوقعة فكلم زياد أصحابه فطابوا نفسا  :بكر فكتب أبو بكر رضي اهلل تعاىل عنه
ويروى عنه خالف ما رواه عنه  .أن أشركوا عكرمة وأصحابه متطوعني عليهم وهذا قولنا وهو خيالفه

ال يسهم هلا  :أهل العلم بالغزو قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل يف املرأة تداوي اجلرحى وتنفع الناس
أسهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للنساء خبيرب وأخذ املسلمون بذلك  :ويرضخ هلا وقال األوزاعي

ذا ما يعلم رسول ما كنت أحسب أحدا يعقل الفقه جيهل ه :قال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل .بعده
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أسهم للنساء يف شيء من غزوه وما جاء يف هذا من األحاديث كثري لوال طول 

  .ذلك لكتبت لك من ذلك شيئا كثريا

كأن النساء  :كتب جندة إىل ابن عباس :وحممد بن إسحاق وإمساعيل بن أمية عن ابن هرمز قال 
كان النساء يغزون مع  : عليه وسلم فكتب إليه ابن عباسحيضرن احلرب مع رسول اهلل صلى اهلل

واحلديث  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكان يرضخ هلن من الغنيمة ومل يكن يضرب هلن بسهم
 :وهذا كما قال أبو حنيفة :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يف هذا كثري والسنة يف هذا معروفة

قال  .ذا كثري وهذا قول من حفظت عنه من حجازييناواحلديث يف ه .يرضخ هلن وال يسهم
أخربنا حامت بن إمساعيل عن جعفر عن أبيه عن يزيد بن هرمز أنه أخربه أن  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
 كتبت تسألين هل كان رسول اهلل  :ابن عباس كتب إىل جندة
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  .هبن فيداوين املرضى وذكر كلمة أخرىصلى اهلل عليه وسلم يغزو بالنساء فقد كان يغزو   

هل كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يضرب هلن بسهم فلم يكن يضرب هلن  :وكتبت تسألين 
بسهم ولكن حيذين من الغنيمة وإمنا ذهب األوزاعي إىل حديث رجل ثقة وهو منقطع روي أن النيب 

وضرب لليهود وللنساء مبثل سهمان الرجال صلى اهلل عليه وسلم غزا بيهود ونساء من نساء املسلمني 



وإمنا اعتمدنا على حديث ابن عباس أنه متال وقد رأيت  .واحلديث املنقطع ال يكون حجة عندنا
قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل فيمن يستعني به املسلمون  .أهل العلم باملغازي قبلنا يوافقون ابن عباس

أسهم رسول  :وقال األوزاعي .سهم هلم ولكن يرضخ هلمال ي :من أهل الذمة فيقاتل معهم العدو
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملن غزا معه من يهود وأسهم والة املسلمني بعده ملن استعانوا به على عدوهم 

ما كنت أحسب أحدا من أهل الفقه  :وقال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل .من أهل الكتاب واجملوس
رة عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما أنه جيهل هذا وال يشك احلسن بن عما

واحلديث يف  .استعان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيهود قينقاع فرضخ هلم ومل يسهم هلم :قال
والقول ما قال أبو حنيفة  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .هذا معروف مشهور والسنة فيه معروفة

وقد رأيت أهل العلم باملغازي يزعمون أن النيب صلى اهلل  .فت قبل هذاوعذر األوزاعي فيه ما وص
  .عليه وسلم إمنا رضخ ملن استعان به من املشركني وقد روي فيه حديثا موصوال ال حيضرين ذكره

  
 ID ' '   وقال  (مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

 ما يكون م ) :تعاىل
  
  :وقال تعاىل (عليها تسعة عشر) :و قال تعاىل (إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهمثالثة   
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
  
  :ىلوالثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك قوله تعا  
  

 والقول جبواز حذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل  (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  



 هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي   
  
 :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
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 سهمان اخليل  

وقال  .ال يسهم له إال لواحد :سانقال أبو حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه يف الرجل يكون معه فر 
يسهم للفرسني وال يسهم ألكثر من ذلك وعلى ذلك أهل العلم وبه عملت األئمة قال أبو  :األوزاعي
مل يبلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال عن أحد من أصحابه أنه أسهم للفرسني إال  :يوسف

أما قوله  بذلك عملت األئمة وعليه أهل العلم  و .حديث واحد وكان الواحد عندنا شاذا ال نأخذ به
فمن  .وليس يقبل هذا وال حيمل هذا اجلهال .وبذلك مضت السنة .فهذا مثل قول أهل احلجاز

اإلمام الذي عمل هبذا والعامل الذي أخذ به حىت ننظر أهو أهل ألن حيمل عنه مأمون هو على العلم أو ال 
ن قبل ماذا وكيف يقسم للفرس املربوط يف منزله مل يقاتل عليه وكيف يقسم للفرسني وال يقسم لثالثة م

 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وإمنا قاتل على غريه فتفهم يف الذي ذكرنا وفيما قال األوزاعي وتدبره

وهبذا آخذ أخربنا  .أحفظ عمن لقيت ممن مسعت منه من أصحابنا أهنم ال يسهمون إال لفرس واحد
عروة عن حيىي بن عباد أن عبد اهلل بن الزبري بن العوام رضي اهلل تعاىل عنهم كان سفيان عن هشام بن 

يضرب يف املغنم بأربعة أسهم سهم له وسهمني لفرسه وسهم يف ذوي القرىب سهم أمه صفية يعين يوم 
  .خيرب

وروى  .وكان سفيان بن عيينة يهاب أن يذكر حيىي بن عباد واحلفاظ يروونه عن حيىي بن عباد 
سهم له وأربعة  :مكحول أن الزبري حضر خيرب فأسهم له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مخسة أسهم



فذهب األوزاعي إىل قبول هذا عن مكحول منقطعا وهشام بن عروة أحر  لو أسهم  .أسهم لفرسيه
صه على البن الزبري لفرسني أن يقول به فأشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أثبت يف حديث أبيه منه حبر

زيادته وإن كان حديثه مقطوعا ال تقوم به حجة فهو كحديث مكحول ولكنا ذهبنا إىل أهل املغازي 
إهنم مل يرووا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أسهم لفرسني ومل خيتلفوا أن النيب صلى اهلل عليه  :فقلنا

 .نها إال لفرس واحدالسكب والظرب واملرجتز ومل يأخذ م :وسلم حضر خيرب بثالثة أفراس لنفسه

يسهم هلم وذكر أن  :ال يسهم لايب يف الغنيمة وقال األوزاعي :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أسهم خبيرب لايب يف الغنيمة وأسهم أئمة املسلمني لكل مولود ولد يف 

عليه وسلم وال عن أحد من ما مسعنا عن رسول اهلل صلى اهلل  :وقال أبو يوسف .أرض احلرب
أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه أسهم لايب وإن هذا لغري معروف عن أهل العلم ولو كان هذا 

 يف شيء من املغازي 
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حممد بن إسحاق وإمساعيل بن أمية عن رجل أن ابن عباس كتب إىل جندة يف جواب  .ما خفي علينا  

فإنه خيرج من اليتم إذا  .ن الايب مىت خيرج من اليتم ومىت يضرب له بسهمكتبت تسألين ع :كتابه
 -حدثنا عن عبد اهلل بن عمر أو عبيد اهلل  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .احتلم ويضرب له بسهم

عرضت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :عن نافع عن ابن عمر قال -شك أبو حممد الربيع 
قال  .ن أربع عشرة فلم جيزين وعرضت عليه يوم اخلندق وأنا ابن مخس عشرة فأجازينيوم أحد وأنا اب

فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز فكتب إىل عماله يف املقاتلة فلو كان هذا كما قال األوزاعي  :نافع
 ألجازه النيب صلى اهلل عليه وسلم عام أحد وما أحد من املهاجرين واألناار ولد له ولد يف سفر من
أسفار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال حممد بن أيب بكر فإن أمساء ولدته بين احلليفة يف حجة 

أن غزوهم ومقامهم فيه كان أقل مدة  -واهلل أعلم  -فثبت من هذه األحاديث والفتيا  .اإلسالم
جة يف املسألة احلجة يف هذا مثل احل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .من أن يتفرغوا للنساء واألوالد



قال أبو حنيفة  .يف النساء وأهل الذمة يرضخ للغلمان وال يسهم هلم وال يسهم للنساء ويرضخ :قبل
أنه ال يضرب له بسهم إال أن  :يف رجل من املشركني يسلم مث يلحق بعسكر املسلمني يف دار احلرب

لشرك مث رجع إىل اهلل وإىل من أسلم يف دار ا :وقال األوزاعي .يلقى املسلمون قتاال فيقاتل معهم
فكر يف قول  :وقال أبو يوسف .أهل اإلسالم قبل أن يقتسموا غنائمهم فحق على املسلمني إسهامه

األوزاعي أال ترى أنه أفىت يف جيش من املسلمني دخل يف دار احلرب مددا للجيش الذي فيها أهنم ال 
ا غنموا واجليش املسلمون املدد الذين يف هذا أشركه وإمنا أسلم بعد م :يشركون يف املغامن وقال

شددوا ظهورهم وقووا من ضعفهم وكانوا ردءا هلم وعونا ال يشركوهنم ويشرك الذي قاتلهم ودفعهم 
  .عن الغنيمة جبهده وقوته حىت أعان اهلل عليه فلما رأى ذلك أسلم فأخذ نايبه

هلل عليه وسلم وال أحدا من السلف سبحان اهلل ما أشد هذا احلكم والقول وما نعلم رسول اهلل صلى ا 
أنه أسهم ملثل هذا وبلغنا أن رهطا أسلموا من بين قريظة فحقنوا دماءهم وأمواهلم ومل يبلغنا عن رسول 

معلوم عند غري  :اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه أسهم ألحد منهم يف الغنيمة قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
إمنا الغنيمة ملن شهد  :وات أن أبا بكر رضي اهلل تعاىل عنه قالواحد ممن لقيت من أهل العلم بالغز

الوقعة أخربنا بالثقة من أصحابنا عن حيىي بن سعيد القطان عن شعبة بن احلجاج عن قيس بن مسلم عن 
 طارق بن شهاب أن عمر بن 
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وهبذا  :فعي رمحه اهلل تعاىلقال الشا .إمنا الغنيمة ملن شهد الوقعة :اخلطاب رضي اهلل عنه قال  
وقد روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فيه شيء يثبت ما روي عن أيب بكر وعمر ال حيضرين  .نقول

حفظه فمن شهد قتاال مث أسلم فيرج من دار احلرب أو كان مع املسلمني مشركا فأسلم أو عبدا فأعتق 
 -وإن مل حترز الغنائم  -ي احلرب ومن مل يأت حىت تنقض .وجاء من حيث جاء شرك يف الغنيمة

ولو جاز أن يشرك يف الغنيمة  .مل يشرك يف شيء من الغنيمة ألن الغنيمة إمنا كانت ملن حضر القتال
من مل حيضر القتال ويكون ردءا ألهل القتال غازيا معهم جاز أن يسهم ملن قارب بالد العدو من 



قال أبو حنيفة رمحه اهلل  .د احلرب من املسلمنياملسلمني الذي هم جمموعون على الغوث ملن دخل بال
تعاىل يف التاجر يكون يف أرض احلرب وهو مسلم ويكون فيها الرجل من أهل احلرب قد أسلم فيلحقان 

 .ال يسهم هلما إذ مل يلق املسلمون قتاال بعد حلاقهما :مجيعا باملسلمني بعدما يايبون الغنيمة أنه

وكيف يسهم هلذين وال يسهم للجند  :أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل يسهم هلما وقال :وقال األوزاعي
الذين هم ردء هلم ومعونة ما أشد اختالف هذا القول وعلم اهلل أنه مل يبلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل 

قال الشافعي رمحه  .عليه وسلم وال عن أحد من السلف أنه أسهم هلؤالء وليسوا عندنا ممن يسهم هلم
التاجر املسلم واحلريب يسلم يف بالد احلرب يلتقيان باملسلمني ال يسهم لواحد منهما إال  يف :اهلل تعاىل

وهذا مثل قولنا األول وكان ينبغي أليب  .أن يلقيا مع املسلمني قتاال فيشتركان فيما غنم املسلمون
اجليش ما مل  فقد قال يف املدد خالفه فزعم أن املدد يشركون .حنيفة إذا قال هذا أن يقوله يف املدد
فإن قال على أولئك عناء مل يكن على هذين فقد ينبعثون من أقاى  .خيرج بالغنيمة من بالد احلرب

بالد اإلسالم بعد الوقعة بساعة وال جيعل هلم شيئا فلو جعل هلم ذلك بالعناء جعله ما مل تقسم الغنيمة 
قال أبو  .د الوقعة فهذا قول متناقضولو جعله بشهود الوقعة كما جعله يف األولني مل جيعله إال بشهو

قال  .ال ينبغي لإلمام أن ينفله إياه ألنه صار من الغنيمة :حنيفة يف الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه
مضت السنة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من قتل علجا فله سلبه وعملت به أئمة  :األوزاعي

إذا  :دثنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم أنه قالح :وقال أبو يوسف .املسلمني بعده إىل اليوم
وأما إن مل ينفل اإلمام  .من قتل قتيال سلبه فهو مستقيم جائز وهذا النفل :نفل اإلمام أصحابه فقال

شيئا من هذا فال ينفل أحد دون أحد والغنيمة كلها بني مجيع اجلند على ما وقعت عليه املقاسم وهذا 
 أحد من أهل  أوضح وأبني من أن يشك فيه
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أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن  .قال الشافعي القول فيها ما قال األوزاعي وأقول قوله .العلم  

عمرو بن كثري بن أفلح عن أيب حممد موىل أيب قتادة عن أيب قتادة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 



وهذا حديث ثابت  :له سلبه  قال الشافعي رمحه اهللمن قتل قتيال له عليه بينة ف  :قال يوم حنني
صحيح ال خمالف له علمته عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وفيه داللة على أن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم إمنا قاله بعد تقضي احلرب ألنه وجد سلب قتيل أيب قتادة يف يدي رجل فأخرجه من يديه 

فة ألن احلديث يدل على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يقل هذا وهذا يدل على خوف قول أيب حني
فالسلب ملن قتل مقبال يف احلرب  :قال الشافعي رمحه اهلل .قبل احلرب إمنا قاله بعد تقضي احلرب
وهذا حكم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وحكم من  .مبارزا أو غري مبارز قاله اإلمام أو مل يقله

أخربنا  .اله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم بئر معونة وقد قاله من بعده من األئمةسنه بعده قد ق
بادرت رجال يوم  :سفيان بن عيينة عن األسود بن قيس عن رجل من قومه يسمى بشر بن علقمة قال

ذ العلف وقال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل يف الرجل يأخ .القادسية فبلغ سلبه اثين عشر ألفا فنفلنيه سعد
فإن كانت الغنيمة مل تقسم أعاده فيها وإن كانت قد  :فيفضل معه شيء بعدما خيرج إىل بالد اإلسالم

كان املسلمون خيرجون من أرض احلرب بفضل  :وقال األوزاعي .قسمت باعه فتادق بثمنه
ينكره إمام  العلف والطعام إىل دار اإلسالم ويقدمون به على أهليهم وبالقديد ويهدي بعض إىل بعض ال

وال يعيبه عامل وإن كان أحد منهم باع شيئا منه قبل أن تقسم الغنائم ألقى مثنه يف الغنيمة وإن باعه بعد 
أبا عمرو ما أشد اختالف قولك تشدد فيما  :وقال أبو يوسف .القسمة يتادق به عن ذلك اجليش

كان من الغنيمة وتنهى عن  احتاج املسلمون إليه يف دار احلرب من السالح والدواب والثياب إذا
السالح إال يف معمعة القتال وترخص يف أن خيرج بالطعام والعلف من الغنيمة إىل دار اإلسالم مث يهديه 
إىل صاحبه هذا خمتلف فكيف ضاق األول مع حاجة املسلمني إليه واتسع هذا هلم وهم يف بيوهتم والقليل 

ال   :نا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قالمن هذا والكثري مكروه ينهى عنه أشد النهي بلغ
إال اخلمس واخلمس مردود فيكم فأدوا  -وأخذ وبرة من سنام بعري  -حيل يل من فيئكم وال هذه 

هب  :اخليط واملييط فإن الغلول عار وشنار على أهله يوم القيامة  فقام إليه رجل بكبة من شعر فقال
 إذا  :أما ناييب منه فهو لك فقال :فقال هذا إيل أخيط برذعة بعري يل أدبر

   
 

 2944 :صفحة 



 
بلغت هذا فال حاجة يل فيها وقد بلغنا حنو من هذا من اآلثار والسنة احملفوظة املعروفة وكيف يرخص   

  :أما قول أيب يوسف :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أبو عمرو يف الطعام والعلف ينتفع به

ح ويوسع يف الطعام  فإن أبا عمرو مل يأخذ الفرق بني السالح والطعام من يضيق أبو عمرو يف السال
إمنا أخذه من السنة وما ال اختالف فيه من جواز الطعام يف بالد  -فيما نرى واهلل تعاىل أعلم  -رأيه 

العدو أن يأكله غنيا كان أو فقريا وليس ألحد قدر على سالح وكراع غىن عنه أن يركب وال يتسلح 
فإن الذي قال األوزاعي أن يتارف بفضل الطعام  .ح وبكل هذين مضت السنة وعليه اإلمجاعالسال

للقياس إذا كان يأخذ الطعام يف بالد العدو فيكون له دون غريه من اجليش ففضل منه شيء إمنا فضل من 
و مل ولو مل جيز له أن حيبس ذلك بعد خروجه من بالد العد .شيء قد كان له دون غريه واهلل أعلم

خيرجه منه إال أداؤه إىل املغنم ألنه للجيش كلهم وألهل اخلمس ال خيرجه منه التادق به ألنه تادق 
وقال  .ال أجد أهل اجليش ووجد أمري اجليش أو اخلليفة أداه إىل أيهما شاء :فإن قال .مبال غريه

أ عنه احلد ويؤخذ منه العقر أنه يدر :أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل يف الرجل يقع على اجلارية من الغنيمة
وكان من سلف من علمائنا  :وقال األوزاعي .واجلارية وولدها من الغنيمة وال يثبت نسب الولد

يقولون عليه أدىن احلدين مائة جلدة ومهر قيمة عدل ويلحقوهنا وولدها به ملكانه الذي له فيها من 
ايب على ما قال األوزاعي فال حد عليه إن كان له فيها ن :قال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل .الشرك

ال حد عليه  :بلغنا عن عبد اهلل بن عمر يف جارية بني اثنني وطئها أحدمها أنه قال .وفيها العقر
أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل عن محاد عن إبراهيم عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه  .وعليه العقر
ما استطعتم فإن اإلمام أن خيطىء يف العفو خري من أن خيطىء ادرؤوا احلدود عن املسلمني   :أنه قال

وبلغنا حنوا من  :يف العقوبة فإذا وجدمت ملسلم خمرجا فادرؤوا عنه احلد  قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل
ذلك عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإن كان هذا الرجل زانيا فعليه الرجم إن كان حمانا واجللد 

أن الولد للفراش   :حمان وال يلحق الولد به ملا جاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إن كان غري
أرأيت رجال  .وللعاهر احلجر  والعاهر الزاين وال يثبت نسب الزاين أبدا وال يكون عليه املهر وهو زان
ت ونسب زىن بامرأة وشهدت عليه الشهود بذلك وأمضى عليه اإلمام احلد أيكون عليه مهر وهل يثب



وقد بلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه رجم غري واحد وعن أيب بكر وعمر  .الولد منه
 رضي اهلل تعاىل 
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  .عنهما والسلف من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهنم أقاموا احلدود على الزناة  

حدثنا أبو حنيفة رمحه اهلل  .وال أثبت منه نسب الولدومل يبلغنا عن أحد منهم أنه قضى مع ذلك مبهر  
  .ال جيمع احلد والاداق الاداق درء احلد :تعاىل عن محاد عن إبراهيم أنه قال

 :يف املرأة يؤتى هبا وقد فجرت فتقول :وبلغنا عن عمر وعلي رضي اهلل تعاىل عنهما يف غري حديث 

وإن كان هذا الذي  .دة منهما تقول هذاعطشت فسقاين كل واح :جعت فأعطاين وتقول األخرى
وطىء اجلاريه له نايب فيها فذلك أحرى أن يدرأ عنه احلد أرأيت الذي وطىء اجلارية له فيها نايب 
لو أعتق مجيع السيب أكان جيوز عتقه فيهم وال يكون للمسلمني عليهم سبيل فإن كان عتقه جيوز يف 

قال الشافعي رمحه اهلل  .لمني موىل لرجل واحدمجاعتهم فقد أخطأ السنة حيث جعل غنيمة املس
وما علمت أن أبا يوسف احتج حبرف من هذا إال عليه زعم أن الرجل إذا وقع باجلارية من  :تعاىل

وحيتج بأن ابن عمر قال يف  .السيب ال يثبت للولد نسب وال يؤخذ منه مهر ألنه زنا ويدرأ عنه احلد
فإن زعم أن الواقع على اجلارية  .أ عنه احلد وعليه العقريدر :رجل وقع على جارية له فيها نايب

عليه العقر ويدرأ عنه احلد  :له فيها شرك فإن ابن عمر قال يف الرجل يقع على اجلارية بينه وبني آخر
فلو قاس أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل الواقع على اجلارية من اجليش على  .وحنن وهو نلحق الولد به

بينه وبني آخر حلق النسب وجعل عليه املهر ودرأ عنه احلد وإن جعله زانيا كما قال  الواقع على اجلارية
لزمه أن حيده إن كان ثيبا حد الزنا بالرجم وحده حد البكر إن كان بكرا فجعله زانيا غري زان وقياسا 

 روى عن .واألوزاعي ذهب يف أدىن احلدين إىل شيء .على شيء وخالف بينها وبني ما قاسها عليه
عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه يف موالة حلاطب زنت فاستهلت بالزنا فرأى أهنا جتهله وهي ثيب 

وما احتج به من أن الرجل من اجليش لو أعتق مل جيز عتقه حجة عليه وهو  .فضرهبا مائة وهي ثيب



يمة فأعتق رجل أيضا ال يقول يف عتق الرجل من اجليش قوال مستقيما فزعم أن اجليش إذا أحرزوا الغن
فإن قسموا بني أهل كل  :ويقول .من اجليش مل جيز عتقه وإن كان له فيهم شرك ألنه استهالك

  راية فأعتق رجل من أهل الراية جاز

 ID ' '    صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن
 العرب وال 

  
  .يتوقف فيه إال جاهل غيب  
  
 احلذف كما حكاه  -الظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب و  
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 يف املرأة تسىب مث يسيب زوجها  

أهنما  :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل يف املرأة إذا سبيت مث سيب زوجها بعدها بيوم ومها يف دار احلرب 
ما كانا يف املقاسم فهما على النكاح وإن اشترامها رجل فشاء أن  :وقال األوزاعي .على النكاح

جيمع بينهما مجع وإن شاء فرق بينهما وأخذها لنفسه أو زوجها لغريه بعد ما يستربئها حبيضة على ذلك 
إمنا بلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :وقال أبو يوسف .مضى املسلمون ونزل به القرآن

صابوا سبايا وأزواجهم يف دار احلرب وأحرزوهم دون أزواجهم فقال رسول اهلل صلى وأصحابه أهنم أ
ال توطأ احلباىل من الفيء حىت يضعن وغري احلباىل حىت يستربأن حبيضة حيضة  وأما   :اهلل عليه وسلم

 .املرأة سبيت هي وزوجها وصارا مملوكني قبل أن خترج الغنيمة إىل دار اإلسالم فهما على النكاح

وكيف جيمع املوىل بينهما إن شاء يف قول األوزاعي على ذلك النكاح فهو إذا كان صحيحا فال يستطيع 
وإن كان النكاح قد انتقض فليس يستطيع أن جيمع بينهما إال  .أن يزوجها أحدا غريه وال يطأها هو



سيب أوطاس سىب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .بنكاح مستقبل
وبين املاطلق وأسر من رجال هؤالء وهؤالء وقسم السيب وأمر أن ال توطأ حامل حىت تضع وال حائل 

وإذا  :حىت حتيض ومل يسأل عن ذات زوج وال غريها وال هل سيب زوج مع امرأته وال غريه وقال
إماء بعد احلرية  استؤمني بعد احلرية فاستربئت أرحامهن حبيضة ففي هذا داللة على أن فيت تايريهن

قطعا للعامة بينهن وبني أزواجهن وليست العامة بينهن وبني أزواجهن بأكثر من استيمائهن بعد 
بل أنتظر  :أرأيت لو قال قائل .وأبو يوسف قد خالف اخلرب واملعقول :قال الشافعي .حريتهن

وإال  :على النكاحباليت سبيت أن خيلو رمحها فإن جاء زوجها مسلما وأسلمت ومل يسب معها كانا 
وال أنتظر باليت سيب معها زوجها إال االسترباء مث أصيبها ألن زوجها قد أرق بعد احلرية حلال  .حلت

قال  .أما كان أوىل أن يقبل قوله لو جاز أن يفرق بينهما من أيب يوسف .حكمه كما حال حكمها
م مث أخرج اآلخر بعده فال نكاح وإن سيب أحدمها فأخرج إىل دار اإلسال :أبو حنيفة رمسه اهلل تعاىل

إن أدركها زوجها يف العدة وقد استردها زوجها وهي يف عدهتا مجع  :وقال اإلوزاعي .بينهما
فإنه كان قد قدم على النيب صلى اهلل عليه وسلم من املهاجرين نسوة مث أتبعهن أزواجهن قبل  .بينهما

 قول األوزاعي هذا  :قال أبو يوسف .إليهمأن متضي العدة فردهن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
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إن شاء ردها إىل زوجها وإن شاء زوجها غريه وإن شاء  :ينقض قوله األول زعم يف القول األول  

وزعم أهنم إذا خرجوا إىل دار اإلسالم فهي مردودة على زوجها  .وطئها وهي يف دار احلرب بعد
ليه وسلم أنه فعل ذلك فكيف استحل أن خيالف رسول اهلل صلى اهلل وروي عن رسول اهلل صلى اهلل ع

عليه وسلم إذا وقع السباء وأخرج هبن إىل دار اإلسالم فقد انقطعت العامة أمر رسول اهلل صلى اهلل 
أن ال توطأ احلباىل حىت يضعن واحليال حىت يستربأن حبيضة ولو كان  :عليه وسلم الناس يف السبايا

أزواجهن أحق هبن إال أن املسلمني يستربئوهنن كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عليهن عدة كان 
وهذه داخلة يف جواب املسألة  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وهذا بني واضح ليس فيه اختالف



أدركه وقال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل يف العبد املسلم يأبق إىل دار احلرب فأصابه املسلمون ف .قبلها
أنه يأخذه بغري قيمة وإن كان املشركون أسروه فأصابه سيده  :سيده يف الغنيمة بعد القسمة أو قبلها

إن كان أبق  :وقال األوزاعي .قبل القسمة أخذه بغري شيء وإن أصابه بعد القسمة أخذه بالقيمة
بق وهو كافر خرج وإن أ .منهم وهو مسلم استتيب فإن رجع إىل اإلسالم رده إىل سيده وإن أىب قتل

ولو كان أخذ أسريا مل حيل  .إن شاء قتله وإن شاء صلبه :من سيده ما كان ميلكه وأمره إىل اإلمام
مل يرجع هذا العبد عن اإلسالم يف شيء  :وقال أبو يوسف .قتله ورد على صاحبه بالقيمة إن شاء

املشركون العبد إليهم كما  أن جيوز :من الوجوه ومل تكن املسألة على ذلك وإمنا كان وجه املسألة
حيوزون العبد الذي اشتروه وأما قوله يف الالب فلم متض هبذا سنة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

وإمنا الالب يف قطع الطريق إذا قتل  .وال عن أحد من أصحابه فيما نعلم ومل يبلغنا ذلك يف مثل هذا
م بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن رسول حدثنا احلسن بن عمارة عن احلك :قال .وأخذ املال

اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف عبد وبعري أحرزمها العدو مث ظفر هبما فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك  قال عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر يف عبد   :لااحبهما

وحدثنا احلجاج بن أرطاة عن عمرو  :قال .رده على صاحبهف :أحرزه العدو فظفر به املسلمون
بن شعيب عن عبد اهلل بن عمر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  املسلمون يد على من سواهم 
 :تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويعقد عليهم أوهلم ويرد عليهم لقطاءهم  قال أبو يوسف

 ويرد متسريهم على  :قولهفهذا عندنا على العبد اآلبق وشبهه و
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 .قاعدهم فهذا عندنا يف اجليش إذا غنمت السرية رد اجليش على الفقراء القعد فيهم هبذا احلديث  

الذي يأسره العدو وقد أحرزوه وملكوه فإذا أصابه املسلمون فالقول فيه ما قال  :وقال أبو يوسف
أال ترى أن عبيد املسلمني لو حاربوا  .إليهم فهذا مما ال جيوز رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإذا أبق

املسلمني وهم على اإلسالم مل يلحقوا بالعدو فقاتلوا وهم مقرون باإلسالم فظهر املسلمون عليهم 



 :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فأخذوهم أهنم يردون إىل مواليهم فأما الالب فليس يدخل فيما ههنا

ني العبد إن أبق إىل العدو والعبد حيرزه العدو وال فرق بينهما ومها لسيدمها إذا ظفر فرق أبو حنيفة ب
وإن كان للسيد أن يأخذمها قبل القسم  .وحاهلم قبل يقسمان وحاهلم بعد القسمة سواء .هبما

وإن مل يكن له أخذ أحدمها إال بثمن مل يكن له أن يأخذ  .أخذمها بعده وقد قال هذا بعض أهل العلم
إذا كان السيب رجاال ونساء وأخرجوا إىل دار اإلسالم فإين أكره  :قال أبو حنيفة .آلخر إال بثمنا

كان املسلمون ال يرون ببيع السبايا بأسا وكانوا  :قال األوزاعي .أن يباعوا من أهل احلرب فيتقووا
أن يباع منهم  ال ينبغي :وقال أبو يوسف .يكرهون بيع الرجال إال أن يفادى هبم أسارى املسلمني

أال ترى  .رجل وال صيب وال امرأة ألهنم قد خرجوا إىل دار اإلسالم فأكره أن يردوا إىل دار احلرب
أنه لو مات من الابيان صيب ليس معه أبواه وال أحدمها صليت عليه ألنه يف أيدي املسلمني ويف دارهم 

أرأيت تاجرا مسلما  .إىل دار احلرب وأما الرجال والنساء فقد صاروا فيئا للمسلمني فأكره أن يردوا
أراد أن يدخل دار احلرب برقيق للمسلمني كفار أو رقيق من رقيق أهل الذمة رجاال ونساء أكنت تدعه 

أال ترى أين ال أترك تاجرا يدخل إليهم بشيء من  .وذلك أال ترى أن هذا مما يتكثرون وتعمر بالدهم
به يف القتال أال ترى أن هؤالء قد صاروا مع املسلمني  السالح واحلديد وشيء من الكراع مما يتقوون

وهلم يف ملكهم وال ينبغي أن يفتنوا وال يانع هبم ما يقرب إىل الفتنة وأما مفاداة املسلم هبم فال بأس 
إذا سىب املسلمون رجاال ونساء وصبياهنم معهم فال بأس أن  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .بذلك

ب وال بأس يف الرجال البالغني بأن مين عليهم أو يفادى هبم ويؤخذ منهم على أن يباعوا من أهل احلر
والذي قال أبو يوسف من هذا خالف أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمفي أسارى يوم بدر  .خيلوا

فقتل بعضهم وأخذ الفدية من بعضهم ومن على بعض مث أسر بعدهم بدهر مثامة بن أثال فمن عليه 
 صلى اهلل عليه وسلم وهو مشرك مث أسلم بعد ومن على غري واحد من رجال املشركني رسول اهلل 
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ووهب الزبري بن باطا لثابت بن قيس بن مشاس ليمن عليه فسأل الزبري أن يقتله وأخذ رسول اهلل صلى   
ث إىل هتامة وثلث قبل الشام اهلل عليه وسلم سيب بين قريظة فيهم النساء والولدان فبعث بثلث إىل جند وثل

أخربنا  .فبيعوا يف كل موضع من املشركني وفدى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجال برجلني
سفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حاني أن 

  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فدى رجال برجلني

فأما الابيان إذا صاروا إلينا ليس مع واحد منهم أحد والديه فال نبيعهم منهم وال  :فعيقال الشا 
فإذا حتولوا إلينا وال والد مع أحد منهم فإن  .يفادى هبم ألن حكمهم حكم آبائهم ما كانوا معهم

يقوى هبم أهل احلرب فقد مين اهلل عليهم باإلسالم  :وأما قول أيب يوسف .حكمه حكم مالكه
أرأيت صلة أهل احلرب باملال وإطعامهم الطعام  .عون إليه فيمن على غريهم هبم وهذا مما حيل لناويد

أليس بأقوى هلم يف كثري من احلاالت من بيع عبد أو عبدين منهم وقد أذن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 .نعم :الق .إن أمي أتتين وهي راغبة يف عهد قريش أفأصلها :وسلم ألمساء بنت أيب بكر فقالت

 .وأذن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه فكسا ذا قرابة له مبكة

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسريا  مع ما وصفت من بيع النيب   :وقال اهلل عز وجل
م أحدا رخص يف بيعهما صلى اهلل عليه وسلم من املشركني سيب قريظة فأما الكراع والسالح فال أعل

إذا أصاب املسلمون أسرى فأخرجوهم  :وقال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل .وهو ال جييز أن نبيعهما
قد كنا  :إىل دار اإلسالم رجاال ونساء وصبيانا وصاروا يف الغنيمة فقال رجل من املسلمني أو اثنان

 :وقال األوزاعي .ا عن فعل أنفسهمأمناهم قبل أن يؤخذوا أهنم ال يادقون على ذلك ألهنم أخربو

 :هم مادقون على ذلك وأماهنم جائز على مجيع املسلمني ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

 :قال أبو يوسف .يعقد على املسلمني أدناهم  ومل يقل إن جاء على ذلك ببينة وإال فال أمان هلم 

يبارها إال من أعانه اهلل تعاىل عليها وهذا من  حلديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم معان ووجوه ال
إمنا معىن احلديث عندنا  يعقد على املسلمني أوهلم ويسعى بذمتهم أدناهم  القوم يغزون قوما  .ذلك

 .فيلتقون فيؤمن رجل من املسلمني املشركني أو يااحلهم على أن يكونوا ذمة فهذا جائز على املسلمني

صلى اهلل عليه وسلم زوجها أبا العا  وأجاز ذلك رسول اهلل صلى  كما أمنت زينب بنت رسول اهلل
 اهلل عليه وسلم فأما 
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قد كنت أمنتهم قبل الغنيمة فإنه ال يادق وال يقبل  :غنيمة أحرزها املسلمون فقال رجل منهم  
 .فقالت ذلك تادق أرأيت إن كان إذا غزا فاسقا غري مأمون على قوله أرأيت إن كانت امرأة .قوله

أرأيت إن قال ذلك عبد أو صيب أرأيت إن قال ذلك رجل من أهل الذمة استعان به املسلمون يف حرهبم 
وهل  .له فيهم أقرباء أيادق أو كان مسلما له فيهم قرابات أيادق فليس يادق واحد من هؤالء

ما كان معه يف الغنيمة ومل جاء احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وجرى عليه الفداء وأخذ 
اهلل أعلم بذلك أما ما ظهر من أمرك   :حيسب له من الفداء وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

حاهلم قبل أن ميلكهم املسلمون خمالفة حاهلم بعد ما  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فكان علينا  
أن ياريوا يف أيدي املسلمني فإمنا هي شهادة  قد أمنتهم قبل :ميلكوهنم فإذا قال رجل مسلم أو امرأة

وال تقبل شهادة الرجل على فعل نفسه ولكن إن قام شاهدان فشهدا أن  .خترجهم من أيدي مالكيهم
وإذا أبطلنا شهادة الذي  .رجال أو امرأة من املسلمني أمنهم قبل أن ياريوا أسرى فهم آمنون أحرار

 أمنهم فحقه منهم 

 ون العدو وفيهم أطفاهلم حال املسلمني يقاتل 

إذا حار املسلمون عدوهم فقام العدو على سورهم معهم أطفال  :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل 
يرموهنم بالنبل واملنجنيق يعمدون بذلك أهل احلرب وال يتعمدون بذلك  :املسلمني يتترسون هبم قال

برز أحد منهم رموه فإن اهلل عز  يكف املسلمون عن رميهم فإن :قال األوزاعي .أطفال املسلمني
ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات  حىت فرغ من اآلية فكيف يرمي املسلمون من ال   :وجل يقول

تأول األوزاعي هذه اآلية يف غري ذلك ولو  :قال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل .يرونه من املشركني
سلمني حلرم ذلك أيضا منهم إذا كان معهم كان حيرم رمي املشركني وقتاهلم إذا كان معهم أطفال امل

أطفاهلم ونساؤهم فقد هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن قتل النساء واألطفال والابيان وقد 
حاصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أهل الطائف وأهل خيرب وقريظة والنضري وأجلب املسلمون 



ه ناب على أهل الطائف املنجنيق فلو كان جيب على عليهم فيما بلغنا أشد ما قدروا عليه وبلغنا أن
املسلمني الكف عن املشركني إذا كان يف ميداهنم األطفال لنهي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن 
قتلهم مل يقاتلوا ألن مدائنهم وحاوهنم ال ختلو من األطفال والنساء والشيخ الكبري الفاين والاغري 

  الطائف وغريها حمفوظ مشهور من سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه واألسري والتاجر وهذا من أمر
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ومث مل يزل املسلمون والسلف الااحل من أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم يف  .وسلم وسريته  

حاون األعاجم قبلنا على ذلك مل يبلغنا عن أحد منهم أنه كف عن حان برمي وال غريه من القوة 
أما ما  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ساء والابيان وملكان من ال حيل قتله ملن ظهر منهمملكان الن

احتج به من قتل املشركني وفيهم األطفال والنساء والرهبان ومن هني عن قتله فإن رسول اهلل صلى اهلل 
من نسائهم عليه وسلم أغار على بين املاطلق غارين يف نعمهم وسئل عن أهل الدار يبيتون فيااب 

يعين صلى اهلل عليه وسلم أن الدار مباحة ألهنا دار شرك وقتال  .هم منهم :وفراريهم فقال
املشركني مباح وإمنا حيرم الدم باإلميان كان املؤمن يف دار حرب أو دار إسالم وقد جعل اهلل تعاىل فيه إذا 

مان بعقد يعقد عقده املسلمون ال ومتنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسالم أو دار أ .قتل الكفارة
فلما كان األطفال  .يكون ألحد أن يغري عليها وله أن يقاد قاد من حل دمه بغري غارة على الدار

ال ممنوعي الدماء بإسالمهم وال إسالم آبائهم وال ممنوعي الدماء بأن  -وإن هنى عن قتلهم  -والنساء 
 عليه وسلم إمنا هنى عن قاد قتلهم بأعياهنم إذا عرف استدللنا على أن النيب صلى اهلل .الدار ممنوعة

فإغارته وأمره بالغارة ومن أغار مل ميتنع من أن يايب  :ما دل على ذلك قيل :مكاهنم فإن قال قائل
وال خيتلف املسلمون  .وقوله هم منهم يعين أن ال كفارة فيهم أي أهنم مل حيرزوا باإلسالم وال الدار

فأما املسلم فحرام الدم حيث كان ومن أصابه إمث  .م يف الغارة فال كفارة عليهفيما علمته أن من أصاهب
  .بإصابته إن عمده وعليه القود إن عرفه فعمد إىل إصابته والكفارة إن مل يعرفه فأصابه

  .وسبب حترمي دم املسلم غري حترمي دم الكافر الاغري واملرأة ألهنما منعا من القتل مبا شاء اهلل 



منعا له أن يتيوال فياريا رقيقني وماريمها رقيقني أنفع من قتلهما  -واهلل تعاىل أعلم  -نراه والذي  
والذي تأول األوزاعي حيتمل ما تأوله  .ألنه ال نكاية هلما فيقتالن للنكاية فإرقاقهما أمثل من قتلهما

عني والذي قال عليه وحيتمل أن يكون كفه عنهم مبا سبق يف علمه من أنه أسلم منهم طائفة طائ
األوزاعي أحب إلينا إذا مل يكن بنا ضرورة إىل قتال أهل احلان وإذا كنا يف سعة من أن ال نقاتل أهل 
حان غريه وإن مل يكن فيهم مسلمون كان تركهم إذا كان فيهم املسلمون أوسع وأقرب من السالمة 

على أنفسنا إن كففنا عن حرهبم  من املأمث يف إصابة املسلمني فيهم ولكن لو اضطررنا إىل أن خنافهم
قاتلناهم ومل نعمد قتل مسلم فإن أصبناه كفرنا وما مل تكن هذه الضرورة فترك قتاهلم أقرب من السالمة 

  .وأحب إيل
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 ما جاء يف أمان العبد مع مواله  

  .مانه وإال فأمانه باطلإذا كان العبد يقاتل مع مواله جاز أ :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل 

 .أمانه جائز أجازه عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه ومل ينظر كان يقاتل أم ال :وقال األوزاعي 

أال  .القول ما قال أبو حنيفة ليس لعبد أمان وال شهادة يف قليل وال كثري :وقال أبو يوسف يف العبد
ميلك أن يتزوج فكيف يكون له أمان جيوز على  ترى أنه ال ميلك نفسه وال ميلك أن يشتري شيئا وال

مجيع املسلمني وفعله ال جيوز على نفسه أرأيت لو كان عبدا كافرا ومواله مسلم هل جيوز أمانه أرأيت 
إن كان عبدا ألهل احلرب فيرج إىل دار اإلسالم بأمان وأسلم مث أمن أهل احلرب مجيعا هل جيوز 

ه ذمي فأمن أهل احلرب هل جيوز أمانه ذلك حدثنا عاصم أرأيت إن كان عبدا مسلما وموال .ذلك
كنا حماصري حان قوم فعمد عبد لبعضهم فرمى بسهم فيه  :بن سليمان عن الفضل بن يزيد قال

أمان فأجاز ذلك عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه فهذا عندنا مقاتل على ذلك يقع احلديث ويف 
 .فيها لوال هذا األثر ما كان له عندنا أمان قاتل أو مل يقاتلالنفس من إجازة أمانه إن كان يقاتل ما 



املسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم   :أال ترى احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ودية العبد ليست دية احلر ورمبا كانت  .ويسعى بذمتهم أدناهم  وهو عندنا يف الدية إمنا هم سواء

فهذا احلديث عندنا إمنا هو على األحرار وال تتكافأ دماؤهم مع دماء  .رهمديته ال تبلغ مائة د
ولو أن املسلمني سبوا سبيا فأمن صيب منهم بعدما تكلم باإلسالم وهو يف دار احلرب أهل  .األحرار

القول ما  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .الشرك جاز ذلك على املسلمني فهذا ال جيوز وال يستقيم
وزاعي وهو معىن سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واألثر عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل قال األ
وما قال أبو يوسف ال يثبت إبطال أمان العبد وال إجازته أرأيت حجته بأن رسول اهلل صلى اهلل  .عنه

اهم  املسلمون يد واحدة على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدن  :عليه وسلم قال
أليسالعبد من املؤمنني ومن أدىن املؤمنني أو رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه حني أجاز أمان 

يقاتل أو ال يقاتل أليس ذلك دليال على أنه إمنا أجازه على أنه من املؤمنني أو رأيت  :العبد ومل يسأل
  .حجته بأن دمه ال يكاىفء دمه

حلديث أن مكافأة الدم بالدية فالعبد الذي يقاتل هو عنده قد يبلغ أن معىن ا -إمنا عىن  -فإن كان  
 فإن كان األمان جيوز على  .هو بديته دية حر إال عشرة دراهم وجيعله أكثر من دية املرأة
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وإن كان جييزه على اإلسالم فالعبد ال يقاتل داخل  .احلرية واإلسالم فالعبد يقاتل خارج من احلرية  

وإن كان جييزه على القتال فهو جييز أمان املرأة وهي ال تقاتل وأمان الرجل املريض  .يف اإلسالم
وإن كان  .واجلبان وهو ال يقاتل وما علمته بذلك حيتج إال لألوزاعي على نفسه وصاحبه حىت سكت

لعبد ال يقاتل وا .جييز األمان على الديات انبغى أن ال جييز أمان املرأة ألن ديتها ناف دية الرجل
للمرأة دية فكذلك مثن العبد للعبد  :فإن قال هذا .يكون أكثر دية عنده وعندنا من احلرة أضعافا

والعبد ال  .دية فإن أراد مساواهتما بثمن احلر فالعبد يقاتل يسوي مخسني درمها عنده جائز األمان
  .املرأة يقاتل مثن عشرة آالف إال عشرة غري جائزة وهو أقرب من دية احلر عن

  



 وطء السبايا بامللك  

من أصاب شيئا فهو له فأصاب رجل  :إذا كان اإلمام قد قال :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل 
له أن يطأها وهذا حالل من اهلل عز وجل  :وقال األوزاعي .جارية ال يطؤها ما كان يف دار احلرب

ما أصابوا من السبايا يف غزاة بين املاطلق قبل  بأن املسلمني وطئوا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أن يقفلوا وال يالح لإلمام أن ينفل سرية ما أصابت وال ينفل سوى ذلك إال بعد اخلمس فإن رسول 

 :قال أبو يوسف .اهلل صلى اهلل عليه وسلم أسوة حسنة كان ينفل يف البدأة الربع ويف الرجعة الثلث

ا حالل من اهلل أدركت مشاخينا من أهل العلم يكرهون يف الفتيا أن ما أعظم قول األوزاعي يف قوله هذ
حدثنا ابن  .هذا حالل وهذا حرام إال ما كان يف كتاب اهلل عز وجل بينا بال تفسري :يقولوا

إياكم أن يقول الرجل إن اهلل  :أنه قال -وكان من أفضل التابعني  -السائب عن ربيع بن خيثم 
 :إن اهلل حرم هذا فيقول اهلل :مل أحل هذا ومل أرضه ويقول : لهأحل هذا أو رضيه فيقول اهلل

 :وحدثنا بعض أصحابنا عن إبراهيم النيعي أنه حدث عن أصحابه .كذبت مل أحرم هذا ومل أنه عنه

هذا حالل  :فأما نقول .هذا مكروه وهذا ال بأس به :أهنم كانوا إذا أفتوا بشيء أو هنوا عنه قالوا
وأما ما ذكر األوزاعي من الوطء فهو مكروه بغري خالة  :م هذا قال أبو يوسفوهذا حرام فما أعظ

أخربنا  .يكره أن يطأ يف دار احلرب ويكره أن يطأ من السيب شيئا قبل أن خيرجوه إىل دار اإلسالم
بعض أشياخنا عن مكحول عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه أنه هنى أن يوطأ السيب من الفيء 

أخربنا بعض أصحابنا عن الزهري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نفل سعيد بن  .حلربيف دار ا
 معاذ يوم بين قريظة 
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أرأيت رجال أغار وحده فأرق جارية  :سيف ابن أيب احلقيق قبل القسمة واخلمس وقال أبو يوسف  

وأما النفل  .رزها فكذلك الباب األولأيرخص له يف وطئها قبل أن خيرجها إىل دار اإلسالم ومل حي
الذي ذكر أنه بعد اخلمس فقد نقضه مبا روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه كان ينفل يف 



وصدق وقد بلغنا هذا وليس فيه اخلمس  .البدأة الربع ويف الرجعة الثلث ومل يذكر أن هذا بعد اخلمس
 .اهلل عليه وسلم غنيمة بدر فيما بلغنا قبل أن ختمس فأما النفل قبل اخلمس فقد نفل رسول اهلل صلى

قال الشافعي وإذا قسم اإلمام الفيء يف دار احلرب ودفع إىل رجل يف سهمه جارية فاستربأها فال بأس أن 
وقد غزا رسول اهلل صلى اهلل  .يطأها وبالد احلرب ال حترم احلالل من الفروج املنكوحة واململوكة

والغزو بالنساء أوال لو كان فيه مكروه بأن  .ريسيع بامرأة أو امرأتني من نسائهعليه وسلم يف غزاة امل
خياف على املسلمات أن يؤتى هبن بالد احلرب فيسبني أوىل أن مينع من رجل أصاب جارية يف ملكه يف 
بالد احلرب يغلبون عليها فيسترق ولد إن كان يف بطنها وليس هذا كما قال أبو يوسف وهو كما قال 

قد أصاب املسلمون نساءهم املسلمات ومن كان من سبائهم وما نساؤهم إال كهم فإذا  .وزاعياأل
غزوا أهل قوة جبيش فال بأس أن يغزوا بالنساء وإن كانت الغارة اليت إمنا يغري فيها القليل على الكثري 

وأما ما ذكر  .لفيغنمون من بالدهم إمنا ينالون غرة وينجون ركضا كرهت الغزو بالنساء يف هذا احلا
أبو يوسف من النفل فإن اخلمس يف كل ما أوجف عليه املسلمون من صغريه وكبريه حبكم اهلل إال 

  .السلب للقاتل يف اإلقبال الذي جعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملن قتل

  :عز وجلوأما ما ذكر من أمر بدر فإمنا كانت األنفال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال اهلل  

يسألونك عن األنفال قل األنفال هلل والرسول  فردها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على املسلمني مث 
واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هلل مخسه وللرسول  فجعل اهلل له وملن   :نزل عليه منارفه من بدر

  مسى معه اخلمس وجعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملن أوجف

 ID ' '    الكسائي وأما التاريح بالوجهني عن العرب فميالف لكالم سيبويه والزخمشري
 فينبغي أن 

  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تاريح بنقله نعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 فت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله وطعن بعضهم يف حكاية الكسائي وال يلت  
  



 أنه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
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 بيع السيب يف دار احلرب  

مل  :قال األوزاعي .أكره أن يبيعها حىت خيرجها إىل دار اإلسالم :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل 
يزل املسلمون يتبايعون السبايا يف أرض احلرب ومل خيتلف يف ذلك اثنان حىت قتل الوليد قال أبو 

مل يزل الناس على هذا فأكثر  :ليس يؤخذ يف احلكم يف احلالل واحلرام مبثل هذا أن يقول :يوسف
يه العامة مما قد هنى عنه ما مل يزل الناس عليه مما ال حيل وال ينبغي مما لو فسرته لك لعرفته وأبارته عل

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمنا يؤخذ يف هذا بالسنة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعن 
قال  .السلف من أصحابه ومن قوم فقهاء وإذا كان وطؤها مكروها فكذلك بيعها ألنه مل حيرزها بعد

يرب ومجيع ماهلا دار شرك وهم غطفان قسم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أموال خيرب خب :الشافعي
 .ودفعها إىل يهود وهم له صلح معاملة بالناف ألهنم مينعوهنا بعده صلى اهلل عليه وسلم وأنفسهم به

ووطىء املسلمون ولسنا نعلم رسول اهلل صلى اهلل عليه  .وقسم سيب بين املاطلق وما حوله دار كفر
السيب فال بأس بابتياعه وإصابته واالبتياع أخف من  وسلم قفل من غزاة حىت يقسم السيب فإذا قسم

  .القسم وال حيرم يف بالد احلرب بيع رقيق وال طعام وال شيء غريه

إذا خرج الرجل والرجالن من املدينة أو من املار فأغارا يف أرض  :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل 
إذا خرجا بغري إذن اإلمام فإن شاء  :قال األوزاعي .احلرب فما أصابا هبا فهو هلما وال خيمس

وقد كان هرب نفر من أهل املدينة كانوا  .عاقبهما وحرمهما وإن شاء مخس ما أصابا مث قسمه بينهما
أسارى يف أرض احلرب بطائفة من أمواهلم فنفلهم عمر بن عبد العزيز ما خرجوا به بعد اخلمس وقال 

يف أول هذا الكتاب أن من قتل قتيال فله سلبه ذكر  .قول األوزاعي يناقض بعضه بعضا :أبو يوسف
إمنا قوي على قتله هبم وهذا الواحد الذي ليس معه  .وأن السنة جاءت بذلك وهو مع اجلند واجليش



فاألول أحرى أن خيمس وكيف خيمس فيئا مع  .جند وال جيش إمنا هو لص أغار خيمس ما أصاب
ما أفاء اهلل على   :قال اهلل عز وجل يف كتابههذا ومل يوجف عليه املسلمون خبيل وال ركاب وقد 
ما أفاء اهلل على رسوله من أهل   :وقال .رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب  

فجعل الفيء يف هذه اآلية هلؤالء دون املسلمني وكذلك هذا الذي ذهب  .القرى فلله وللرسول  
وقد خالف قوله عمر بن عبد العزيز هؤالء  .سوحده حىت أصاب فهو له ليس معه فيه شريك وال مخ

 أرأيت  .أسرى
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قوما من املسلمني خرجوا بغري أمر اإلمام فأغاروا يف دار احلرب مث انفلتوا من أيديهم وخرجوا بغنيمة   

 فهل يسلم ذلك هلم أرأيت إن خرج قوم من املسلمني حيتطبون أو يتايدون أو لعلف أو حلاجة فأسرهم
أهل احلرب مث انفلتوا من أيديهم بغنيمة هل تسلم هلم وإن ظفروا بتلك الغنيمة قبل أن يأسرهم أهل 

 .ال فقد خالف عمر بن عبد العزيز :وإن قال .احلرب هل تسلم هلم فإن قال به فقد نقض قوله

ورجال من  بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
األناار سرية وحدمها وبعث عبد اهلل بن أنيس سرية وحده فإذا سن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن 
الواحد يتسرى وحده وأكثر منه من العدد ليايب من العدو غرة باحليلة أو يعطب فيعطب يف سبيل اهلل 

لى اهلل عليه وسلم أن وسن رسول اهلل ص .بأن ما أوجف عليه املسلمون فيه اخلمس :وحكم اهلل
والسلب ملن  .أربعة أمخاسه للموجفني فسواء قليل املوجفني وكثريهم هلم أربعة أمخاس ما أوجفوا عليه

قتل منهم واخلمس بعده حيث وضعه اهلل ولكنا نكره أن خيرج القليل إىل الكثري بغري إذن اإلمام وسبيل 
ولو زعمنا أن من خرج بغري إذن  .ليه بإذن اإلمامما أوجفوا عليه بغري إذن اإلمام كسبيل ما أوجفوا ع

اإلمام كان يف معىن السارق زعمنا أن جيوشا لو خرجت بغري إذن اإلمام كانت سراقا وأن أهل حان 
من املسلمني لو جاءهم العدو فحاربوهم بغري إذن اإلمام كانوا سراقا وليس هؤالء بسراق بل هؤالء 

هلل املؤدون ما افترض عليهم من النفري واجلهاد واملتناولون نافلة اخلري املطيعون هلل اجملاهدون يف سبيل ا



فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب  وحكم   :فأما ما احتج به من قول اهلل عز وجل .والفضل
اهلل يف أن ما ال يوجفون عليه خبيل وال ركاب لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومن مسى معه فإمنا 

لوا باملدينة بين النضري فقاتلوهم بني بيوهتم ال يوجفون خبيل وال ركاب ومل يكلفوا مؤنة أولئك قوم قات
ومل يفتتحوا عنوة وإمنا صاحلوا وكان اخلمس لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومن ذكر معهم واألربعة 

ليه وسلم خالاا األمخاس اليت تكون جلماعة املسلمني لو أوجفوا اخليل والركاب لرسول اهلل صلى اهلل ع
يضعها حيث يضع ماله مث أمجع أئمة املسلمني على أن ما كان لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من ذلك 

ولو كانت حجة أيب يوسف  .فهو جلماعة املسلمني ألن أحدا ال يقوم بعده مقامه صلى اهلل عليه وسلم
خيمس ما أصابا وتكون  :ي أن يقوليف اللذين دخال سارقني أهنما مل يوجفا خبيل وال ركاب كان ينبغ

 فإن زعم أهنما غري موجفني انبغى أن يقول  .األربعة األمخاس هلما ألهنما موجفان
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هذا جلماعة املسلمني أو الذين زعم أهنم ذكروا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف سورة احلشر   

اهلل عز وجل أثبته يف كل غنيمة تاري من مشرك أوجف فما قال مبا تأول وال بكتاب يف اخلمس فإن 
  .عليها أو مل يوجف

  
 يف الرجلني خيرجان من العسكر فيايبان جارية فيتبايعاهنا  

إذا خرج رجالن متطوعان من عسكر فأصابا جارية والعسكر يف دار  :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل 
  .جيوز وال يطؤها املشتري أنه ال :احلرب فاشترى أحدمها حاة اآلخر منه

ليس ألحد أن حيرم ما أحل اهلل فإن وطأه إياها مما أحل اهلل له كان على عهد رسول  :وقال األوزاعي 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبعده وإن املسلمني غدوا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصفية إىل جانبه 

إهنا قد أصبحت كنتكم  فاستدار املسلمون   :فقال يا رسول اهلل هل يف بنت حي من بيع :فقالوا
إن خيرب كانت دار إسالم فظهر عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه  :حىت ولوا ظهورهم وقال أبو يوسف

 .وسلم وجرى عليها حكمه وعاملهم على األموال فليس بشبيه خيرب ما يذكر األوزاعي وما يعين به



حيث زعم يف األول أهنم يعاقبون ويؤخذ ما معهم  :األول قوله .وفد نقض قوله يف هذين الرجلني
وقد وصفنا أمر خيرب وغريها يف  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .مث زعم ههنا أنه جائز يف الرجلني

الوطء يف املسائل قبل هذا وليس هذا كما قاال وهو أن اللذين أصابا اجلارية ليست هلما اخلمس فيها ملن 
ورة األنفال وسورة احلشر وهلما أربعة أمخاسها فيقامسهما اإلمام بالقيمة والبيع كما جعله اهلل له يف س

  .يفعل الشركاء مث يكون وطؤها ملن اشتراها بعد استربائها يف بالد احلرب كان أو غريها

إذا غزا اجلند أرض احلرب وعليهم أمري فإنه ال يقيم احلدود يف  :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل 
وقال  .ره إال أن يكون إمام مار والشام والعراق أو ما أشبهه فيقيم احلدود يف عسكرهعسك

من أمر على جيش وإن مل يكن أمري مار من األماار أقام احلدود يف عسكره غري القطع  :األوزاعي
وقال أبو يوسف ومل يقم احلدود غري القطع وما للقطع من بني  .حىت يقفل من الدرب فإذا قفل قطع

دود إذ خرج من الدرب فقد انقطعت واليته عنهم ألنه ليس بأمري مار وال مدينة إمنا كان أمري اجلند احل
  .يف غزوهم فلما خرجوا إىل دار اإلسالم انقطعت العامة عنهم

ال تقام احلدود يف دار احلرب خمافة أن  :أخربنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال 
 حدثنا بعض أشياخنا عن ثور بن  .و واحلدود يف هذا كله سواءيلحق أهلها بالعد
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يزيد عن حكيم بن عمري أن عمر كتب إىل عمري بن سعد األنااري وإىل عماله أن ال يقيموا أحدا   

على أحد من املسلمني يف أرض احلرب حىت خيرجوا إىل أرض املااحلة وكيف يقيم أسري سرية حدا 
اض وال أمري جيوز حكمه أو رأيت القواد الذين على اخليول أو أمراء األجناد يقيمون وليس هو بق

يقيم أمري  :احلدود يف دار اإلسالم فكذلك هم إذا دخلوا دار احلرب قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
اجليش احلدود حيث كان من األرض إذا ويل ذلك فإن مل يول فعلى الشهود الذين يشهدون على احلد 

ن يأتوا باملشهود عليه إىل اإلمام وإىل ذلك ببالد احلرب أو ببالد اإلسالم وال فرق بني دار احلرب ودار أ
والسارق والسارقة فاقطعوا  :اإلسالم فيما أوجب اهلل على خلقه من احلدود ألن اهلل عز وجل يقول



ل اهلل صلى اهلل عليه والزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة  وسن رسو  .أيديهما  
وسلم على الزاين الثيب الرجم وحد اهلل القاذف مثانني جلدة مل يستثن من كان يف بالد اإلسالم وال يف 
بالد الكفر ومل يضع عن أهله شيئا من فرائضه ومل يبح هلم شيئا مما حرم عليهم ببالد الكفر ما هو إال ما 

له املسلمون وجيتمعون عليه أن احلالل يف دار اإلسالم فهو موافق للتنزيل والسنة وهو مما يعق .قلنا
حالل يف بالد الكفر واحلرام يف بالد اإلسالم حرام يف بالد الكفر فمن أصاب حراما فقد حده اهلل على 

إن احلدود باألماار وإىل عمال  :أو أن يقول قائل .شيئا .ما شاء منه وال تضع عنه بالد الكفر
 .دية من بالد اإلسالم فاحلد ساقط عنه وهذا مما مل أعلم مسلما يقولهاألماار فمن أصاب حدا ببا

ومن أصاب حدا يف املار وال وايل للمار يوم يايب احلد كان للوايل الذي يلي بعد ما أصاب أن يقيم 
وكذلك  .فكذلك عامل اجليش إن ويل احلد أقامه وإن مل يول احلد فأول من يليه يقيمه عليه .احلد

يلحق باملشركني فإن حلق هبم فهو  :فأما قوله .والقطع ببالد احلرب وغري القطع سواءهو يف احلكم 
ومن ترك احلد خوف أن يلحق احملدود ببالد املشركني تركه يف سواحل املسلمني  .أشقى له

ومااحلهم اليت اتالت ببالد احلرب مثل طرسوس واحلرب وما أشبههما وما روي عن عمر بن اخلطاب 
حدثنا شيخ ومن هذا  :منكر غري ثابت وهو يعيب أن حيتج حبديث غري ثابت ويقول رضي اهلل عنه

  .الشيخ

  .مكحول عن زيد بن ثابت :يقول 
  

 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم  :جواز
 سيبويه وكما دلت 

  
 األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها عليه اآلية الكرمية وما ذاك إال لتغليب الليايل على   
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 ما عجز اجليش عن محله من الغنائم  

وإذا أصاب املسلمون غنائم من متاع أو غنم فعجزوا عن محله ذحبوا  :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل 
هنى  :وقال األوزاعي .الشركالغنم وحرقوا املتاع وحرقوا حلوم الغنم كراهية أن ينتفع بذلك أهل 

أبو بكر أن تعقر هبيمة إال ملأكلة وأخذ بذلك أئمة املسلمني ومجاعتهم حىت إن كان علماؤهم ليكرهون 
وبلغنا أنه من قتل حنال ذهب ربع أجره  .للرجل ذبح الشاة والبقرة ليأكل طائفة منها ويدع سائرها

 :قال اهلل :اهلل يف كتابه أحق أن يتبعقول  :وقال أبو يوسف .ومن عقر جوادا ذهب ربع أجره

ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهلل ولييزي الفاسقني  واللينة فيما بلغنا  
وقال اهلل  .النيلة وكل ما قطع من شجرهم وحرق من خنلهم ومتاعهم فهو من العون عليهم والقوة

وإمنا كره املسلمون أن حيرقوا النيل والشجر ألن  .وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة    :عز وجل
الاائفة كانت تغزو كل عام فيتقوون بذلك على عدوهم ولو حرقوا ذلك خافوا أن ال حتملهم البالد 
 .والذي يف ختريب ذلك من خزي والعدو ونكايتهم أنفع للمسلمني وأبلغ ما يتقوى به اجلند يف القتال

 صلى اهلل عليه وسلم أنه حني حاصر الطائف أمر بكرم لبين األسود حدثنا بعض مشاخينا عن رسول اهلل
ابن مسعود أن يقطع حىت طلب بنو األسود إىل أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يطلبوا إىل 
 .النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يأخذها لنفسه وال يقلعها فكف عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أما كل ما ال روح فيه للعدو فال بأس أن حيرقه املسلمون وخيربوه بكل  :محه اهلل تعاىلقال الشافعي ر
قد قطع رسول اهلل صلى اهلل  .وجه ألنه ال يكون معذبا إمنا املعذب ما يأمل بالعذاب من ذوات األرواح

لى اهلل عليه عليه وسلم أموال بين النضري وحرقها وقطع من أعناب الطائف وهي آخر غزاة غزاها النيب ص
وسلم لقي فيها حربا وأما ذوات األرواح فإن زعم أهنا قياس على ما ال روح فيه فليقل للمسلمني أن 

حيرقوها كما هلم أن حيرقوا النيل والبيوت فإن زعم أن املسلمني ذحبوا ما يذبح منها فإنه إمنا أحل ذحبها 
بن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب قال الشافعي وقد أخربنا سفيان  .للمنفعة أن تكون مأكولة

من قتل عافورا بغري   :موىل عبد اهلل بن عمرو بن العا  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
قال  .أن يذحبها فيأكلها وال يقطع رأسها فريمي به    :وما حقها قال :حقها حوسب هبا  قيل



رة عن أكلها فقد أحل إماتة ذوات األرواح الشافعي هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن املابو
 أن يقتل ما كان فيه ضرر  :أحدمها :ملعنيني
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فإذا ذحبنا  .لضرره وما كان فيه املنفعة لألكل منه وحرم أن تعذب اليت ال تضر لغري منفعة األكل  

لغري منفعة وهم يتقوون غنم املشركني يف غري املوضع الذي نال فيه إىل أكل حلومها فيه فهو قتل 
 .بلحومها وجلودها فلم نشك يف أن يتقوى هبا املشركون حني ذحبناها وإمنا أراد أن يذحبها قطعا لقوهتم

قد تنقطع املنفعة عنهم بأبنائهم لو ذحبناهم  :ففي ذحبها قطع للمنفعة هلم فيها يف احلياة قيل :فإن قال
املنفعة وبلغ غيظهم حل لنا فما حل لنا منه فعلناه وما  وشيوخهم والرهبان لو ذحبناهم فليس كل ما قطع

حرم علينا تركناه وما شككنا فيه أنه حيل أو حيرم تركناه وإذا كان حيل لنا لو أطعمناهم من طعامنا 
فليس حيرم علينا لو تركنا أشياء هلم إذا مل نقدر على محلها كما ليس مبحرم علينا أن نترك مساكنهم أو 

فإذا كان مباحا أن نترك هذا هلم وكنا ممنوعني أن نقتل ذا الروح املأكول إال  .هاخنيلهم ال حنرق
  .للمنفعة باألكل كان األوىل بنا أن نتركه إذا كان ذحبه لغري منفعة

  
 قطع أشجار العدو  

ال بأس بقطع شجر املشركني وخنيلهم وحتريق ذلك ألن اهلل عز وجل  :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل 
أبو بكر  :ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهلل  وقال األوزاعي  :وليق

أخربنا الثقة من  :وقال أبو يوسف .يتأول هذه اآلية وقد هنى عن ذلك وعمل به أئمة املسلمني
بوا أهنم كانوا وهم حماصرو بين قريظة إذا غل :أصحابنا عن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

على دار من دورهم أحرقوها فكان بنو قريظة خيرجون فينقضوهنا ويأخذون حجارهتا لريموا هبا 
وقطع املسلمون خنال من خنلهم فأنزل اهلل عز وجل  خيربون بأيديهم وأيدي املؤمنني  وأنزل  .املسلمني

يزيد بن عبد وأخربنا حممد بن إسحاق عن  :ما قطعتم من لينة أو تركتموها  قال  :اهلل عز وجل
أي واد أو دار  :ملا بعث أبو بكر خالد بن الوليد إىل طليحة وبين متيم قال :اهلل بن قسيط قال



غشيتها فأمسك عنها إن مسعت أذانا حىت تسأهلم ما يريدون وما ينقمون وأي دار غشيتها فلم تسمع 
بالشام إال لعلمه بأن  منها أذانا فشن عليهم الغارة واقتل وحرق وال نرى أن أبا بكر هنى عن ذلك

املسلمني سيظهرون عليها ويبقى ذلك هلم فنهى عنه لذلك فيما نرى ال أن ختريب ذلك وحتريقه ال 
  .ولكن من مثل هذا توجيه .حيل

إن الروم  :حدثنا بعض أشياخنا عن عبادة بن نسي عن عبد الرمحن بن غنم أنه قيل ملعاذ بن جبل 
  :هنا ويقاتلون عليها أفنعقر ما حسر من خيلنا قاليأخذون ما حسر من خيلنا فيستلقحو
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 :قال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل .ليسوا بأهل أن ينقاوا منكم إمنا هم غدا رقكم وأهل ذمتكم  

إمنا الكراهية عندنا ألهنم كانوا ال يشكون يف الظفر عليهم وأن األمر يف أيديهم ملا رأوا من الفتح فأما إذا 
شتدت شوكتهم وامتنعوا فإنا نأمر حبسري اخليل أن يذبح مث حيرق حلمه بالنار حىت ال ينتفعون به وال ا

يقطع  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يتقوون منه بشيء وأكره أن نعذبه أو نعقره ألن ذلك مثله
أن يقطعوا شجرا النيل وحيرق وكل ما ال روح فيه كاملسألة قبلها ولعل أمر أيب بكر بأن يكفوا عن 

مثمرا إمنا هو ألنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خيرب أن بالد الشام تفتح على املسلمني فلما كان 
وقد قطع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم  .مباحا له أن يقطع ويترك اختار الترك نظرا للمسلمني

 .فلو استبقيتها لنفسك فكف القطع استبقاء قد وعدكها اهلل :بين النضري فلما أسرع يف النيل قيل له

مث قطع بالطائف وهي بعد هذا كله  :قد ترك يف بين النضري قيل :ال أن القطع حمرم فإن قال قائل
  .وآخر غزاة لقي فيها قتاال

  
 باب ما جاء يف صالة احلرس  

ها العدو فكان يف إذا كان احلرس حيرسون دار اإلسالم أن يدخل :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل 
بلغنا أن حارس احلرس يابح وقد أوجب  :قال األوزاعي .احلرس من يكتفى به فالاالة أحب إيل

إذا احتاج املسلمون  :قال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل .يف ما مل ميض يف هذا املالى مثل هذا الفضل



به فالاالة ألنه قد حيرس إىل حرس فاحلرس أفضل من الاالة فإذا كان يف احلرس من يكفيه ويستغىن 
 .أيضا وهو يف الاالة حىت ال يغفل عن كثري مما جيب عليه من ذلك فيجمع أجرمها مجيعا أفضل

من حيرسنا   :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نزل واديا فقال :أخربنا حممد بن إسحاق والكليب
فقال  .ا مهاجري وأنااريفأتيا رأس الوادي ومه .حنن :يف هذا الوادي الليلة  فقال رجالن

أي الليل أحب إليك فاختار أحدمها أوله واآلخر آخره فنام أحدمها وقام احلارس  :أحدمها لااحبه
إن كان املالى وجاه الناحية اليت ال يأيت العدو إال منها  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .يالي

احلس فالاالة أوىل ألنه مال وكانت الاالة ال تشغل طرفه وال مسعه عن رؤية الشيص ومساع 
وإن كانت الاالة تشغل مسعه وباره حىت خياف تضييعه  .حارس وزائد أن ميتنع بالاالة من النعاس

 فاحلراسة أحب إيل إال أن يكون احلرس مجاعة فيالى بعضهم دون بعض فالاالة أعجب إيل 
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فكذلك إذا كانوا مجاعة أن يالي  .ري جهة القبلةإذا بقي من احلرس من يكفي وإذا كان العدو يف غ  

وإن كان وحده والعدو يف غري جهة القبلة فاحلراسة أحب إيل  .بعضهم أحب إيل ألن مث من يكفيه
  .من الاالة متنعه من احلراسة

ال  :فقال .أيكره أن يؤدي الرجل اجلزية على خراج األرض :وسئل أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل 
 :بلغنا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال :وقال األوزاعي .خراج األعناق إمنا الاغار

وأمجعت العامة من أهل  .وهو املرتد على عقبيه :من بدل طائعا فليس منا  وقال عبد اهلل بن عمر 
د اهلل القول ما قال أبو حنيفة ألنه كان لعب :وقال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل :العلم على الكراهية هلا

حدثنا جمالد عن عامر الشعيب  .بن مسعود وحلباب بن األرت وللحسني بن علي ولشريح أرض خراج
إين اشتريت أرضا من أرض  :عن عتبة بن فرقد السلمي أنه قال لعمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه

ابن فأنت فيها مثل صاحبها حدثنا  :قال .ال :أكل أصحاهبا أرضيت قال :السواد فقال عمر
أيب ليلى عن احلكم بن عتيبة أن دهاقني السواد من عظمائهم أسلموا يف زمان عمر بن اخلطاب رضي اهلل 



وقال أبو يوسف  .تعاىل عنه وعلي بن أيب طالب ففرض عمر على الذين أسلموا يف زمانه ألفني ألفني
حلكم يف أرض هؤالء ومل يبلغنا عن أحد منهم أنه أخرج هؤالء من أرضهم وكيف ا :رمحه اهلل تعاىل

أما الاغار الذي ال شك فيه فجزية الرقبة  :أيكون احلكم هلم أم لغريهم قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
وأما خراج األرض فال يبني أنه صغار من قبل أن ال  .اليت حيقن هبا الدم وهذه ال تكون على مسلم

األرض بالذهب والورق وقد اختذ أرض  حيقن به الدم الدم حمقون باإلسالم وهو يشبه أن يكون ككراء
  اخلراج

 ID ' '   سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك. 

 صمت  :أو
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الاوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتار  فيدل عليه بامسها سواء أريدت حقيقة  
  
  .على إرادة ما يتبعها وهو اليوم  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فايح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 راهتما تغلب والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إ  
  
 الليايل فيضعف التذكري وأما عند إرادة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف   
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فايحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
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 شراء أرض اجلزية  

 .هو جائز :عاىل عن الرجل املسلم يشتري أرضا من أرض اجلزية فقالوسئل أبو حنيفة رمحه اهلل ت 

مل تزل أئمة املسلمني ينهون عن ذلك ويكتبون فيه ويكرهه  :وقال األوزاعي رمحه اهلل تعاىل
  .القول ما قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل :وقال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل .علماؤهم

  .وقد أجبتك يف هذا :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
  
 املستأمن يف دار اإلسالم  

وسئل أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل عن قوم من أهل احلرب خرجوا مستأمنني للتجارة فزىن بعضهم يف دار  
قال  .ال حد عليه ويضمن السرقة ألنه مل يااحل ومل تكن له ذمة :اإلسالم أو سرق هل حيد قال
القول ما قال أبو  :وقال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل .عليه احلدودتقام  :األوزاعي رمحه اهلل تعاىل

أرأيت إن كان  .ليس تقام عليه احلدود ألهنم ليسوا بأهل ذمة ألن احلكم ال جيري عليهم :حنيفة
رسوال مللكهم فزىن أترمجه أرأيت إن زىن رجل بامرأة منهم مستأمنة أترمجها أرأيت إن مل أرمجهما حىت 

حلرب مث خرجا بأمان ثانية أمضى عليهما ذلك احلد أرأيت إن سبيا أميضي عليهما حد عادا إىل دار ا
احلر أم حد العبد ومها رقيق لرجل من املسلمني أرأيت إن مل خيرجا ثانية فأسلم أهل تلك الدار 

ل وأسلمامها أو صارا ذمة أيؤخذان وإن أخذوا بذلك يف دار احلرب مث خرجوا إلينا أتقيم عليهم احلد قا
إذا خرج أهل دار احلرب إىل بالد اإلسالم بأمان فأصابوا حدودا فاحلدود  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

فما كان منها هلل ال حق فيه لآلدميني فيكون هلم عفوه وإكذاب شهود شهدوا هلم به  :عليهم وجهان
ذا فإن كففتم وإال مل تؤمنوا على ه :ولكن يقال هلم .فهو معطل ألنه ال حق فيه ملسلم إمنا هو هلل

 .رددنا عليكم األمان وأحلقناكم مبأمنكم فإن فعلوا أحلقوهم مبأمنهم ونقضوا األمان بينهم وبينهم

وكان ينبغي لإلمام إذا أمنهم أن ال يؤمنهم حىت يعلمهم أهنم إن أصابوا حدا أقامه عليهم وما كان من 
فإذا كنا جمتمعني على أن نقيد منهم حد القتل  أال ترى أهنم لو قتلوا قتلناهم .حد لآلدميني أقيم عليهم

ألنه لآلدمني كان علينا أن نأخذ منهم كل ما كان دونه من حقوق اآلدميني مثل القاا  يف الشجة 
أحدمها أن يقطعوا ويغرموا من قبل أن اهلل  :والقول يف السرقة قوالن .وأرشها ومثل احلد يف القذف



املسلمني غرموا من استهلك ماال غري السرقة وهذا مال مستهلك عز وجل منع مال املسلم بالقطع وأن 
 أن يغرم  :والقول الثاين .فغرمناه قياسا عليه
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فما فرق بني حدود اهلل وحقوق  :فإن قال قائل .املال وال يقطع ألن املال لآلدميني والقطع هلل  

إال الذين تابوا من قبل أن   :حده مث قال أرأيت اهلل عز وجل ذكر احملارب وذكر :اآلدميني قيل
تقدروا عليهم  ومل خيتلف أكثر املسلمني يف أن رجال لو أصاب لرجل دما أو ماال مث تاب أقيم عليه 

  .فقد فرقنا بني حدود اهلل عز وجل وحقوق اآلدميني هبذا وبغريه .ذلك
  
 بيع الدرهم بالدرمهني يف أرض احلرب  

لو أن مسلما دخل أرض احلرب بأمان فباعهم الدرهم بالدرمهني  : تعاىل عنهقال أبو حنيفة رضي اهلل 
فبأي وجه أخذ أمواهلم برضا منهم فهو  .مل يكن بذلك بأس ألن أحكام املسلمني ال جتري عليهم

الربا عليه حرام يف أرض احلرب وغريها ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :قال األوزاعي .جائز
أهل اجلاهلية ما أدركه اإلسالم من ذلك وكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد  قد وضع من ربا

فكيف يستحل املسلم أكل الربا يف قوم قد حرم اهلل تعاىل عليه دماءهم وأمواهلم وقد كان  .املطلب
 :وقال أبو يوسف .املسلم يبايع الكافر يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فال يستحل ذلك

 .وقد بلغتنا اآلثار اليت ذكر األوزاعي يف الربا .ال حيل هذا وال جيوز :ما قال األوزاعيالقول 

وإمنا أحل أبو حنيفة هذا ألن بعض املشيية حدثنا عن مكحول عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه 
ذلك وأهل اإلسالم يف قوهلم أهنم مل يتقابضوا  :وقال أبو يوسف .ال ربا بني أهل احلرب :قال

إذا تقابضوا يف دار احلرب قبل أن خيرجوا إىل  :حىت خيرجوا إىل دار اإلسالم أبطله ولكنه كان يقول
القول كما قال األوزاعي وأبو يوسف  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .دار اإلسالم فهو مستقيم

  .ة فيهوما احتج به أبو يوسف أليب حنيفة ليس بثابت فال حج .واحلجة كما احتج األوزاعي
  



 ID ' '   صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن  :أفاح هذا إن ثبت
 عافور فإن 

  
  .ثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليتوقف فيه  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال)سقوط اهلاء يف  :وقال شيينا ابو حممد الدمياطي  
  
 ت األيام هو احملفوظ الفايح وورد يف بعض الطرق املتقدمة مع ثبو (ستة)ثبوت اهلاء يف   
  
 مع سقوط األيام وهو غريب  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف  
  
 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فايح  
  
 من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه   
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 يف أم ولد احلريب تسلم وخترج إىل دار اإلسالم  

قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل يف أم ولد أسلمت يف دار احلرب مث خرجت إىل دار اإلسالم وليس هبا  
أي امرأة هاجرت إىل اهلل بدينها فحاهلا  :وقال األوزاعي .محل أهنا تزوج إن شاءت وال عدة عليها

مثلها تستربأ حبيضة ال  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .كحال املهاجرات ال تزوج حىت تنقضي عدهتا
  .ثالث حيض

  
 املرأة تسلم يف أرض احلرب  



ست قال أبو حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه يف امرأة أسلمت من أهل احلرب وخرجت إىل دار اإلسالم ولي 
بلغنا أن  :قال األوزاعي .أنه ال عدة عليها ولو أن زوجها طلقها مل يقع عليها طالقه :حببلى

املهاجرات قدمن على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأزواجهن مبكة مشركون فمن أسلم منهم فأدرك 
على أم  :تعاىل امرأته يف عدهتا ردها عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال أبو يوسف رمحه اهلل

الولد العدة وعلى املرأة احلرة العدة كل واحدة منهن ثالث حيض ال يتزوجن حىت تنقضي عددهن وال 
أخربنا احلجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن  .سبيل ألزواجهن وال للموايل عليهن آخر األبد

نب إىل زوجها بنكاح جديد أنه رد زي :أبيه عن عبد اهلل بن عمرو عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وال عدة عليهن لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف السبايا   :وإمنا قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل
حدثنا  :قال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل .السباء واإلسالم سواء :يوطأن إذا استربئن حبيضة  فقال

أن عبدين خرجا إىل رسول اهلل صلى  :نهمااحلجاج عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس رضي اهلل ع
وحدثنا بعض أشياخنا أن أهل الطائف خاصموا يف عبيد  .اهلل عليه وسلم من الطائف فأعتقهما

أولئك   :خرجوا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأعتقهم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
خرجت امرأة الرجل من دار احلرب مسلمة وزوجها إذا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عتقاء اهلل  

كافر مقيم بدار احلرب مل تزوج حىت تنقضي عدهتا كعدة الطالق فإن قدم زوجها مهاجرا مسلما قبل 
وكذلك لو خرج زوجها قبلها مث خرجت قبل أن تنقضي  .انقضاء عدهتا فهما على النكاح األول

فكذلك ال فرق  .أحد الزوجني ومها يف دار احلربعدهتا مسلمة كانا على النكاح األول ولو أسلم 
أال ترى أهنما لو كانا يف دار احلرب وقد أسلم أحدمها مل حيل  .بني دار احلرب ودار اإلسالم يف هذا

 واحد منهما لااحبه حىت يسلم اآلخر إال أن تكون املرأة 
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فإن قال  .ح للمسلم أن يبتدىء بالنكاح كتابيةكتابية والزوج املسلم فيكونا على النكاح ألنه يال  
أسلم أبو سفيان بن حرب مبر وهي دار  :ما دل علي أن الدار يف هذا وغري الدار سواء قيل :قائل



خزاعة وهي دار إسالم وامرأته هند بنت عتبة كافرة مقيمة مبكة وهي دار كفر مث أسلمت هند يف العدة 
لم على النكاح وأسلم أهل مكة وصارت مكة دار إسالم وأسلمت فأقرمها رسول اهلل صلى اهلل عليه وس

امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أيب جهل ومها مقيمان يف دار اإلسالم وهرب زوجامها إىل ناحية 
البحرين باليمن جيوز وهي دار كفر مث رجعا فأسلما وأزواجهما يف العدة فأقرهم رسول اهلل صلى اهلل 

لنكاح األول وال أن يكون يروى حديثا خيالف بعضه وإذا خرجت أم ولد احلريب عليه وسلم على ا
أم الولد  .مسلمة مل تنكح حىت ينقضي استرباؤها وهي حيضة ال ثالث حيض وأم الولد خمالفة للزوجة

أعتق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .مملوكة فإذا خرجت إىل دار اإلسالم من دار الكفر فقد عتقت
ر عبدا من عبيد الطائف خرجوا مسلمني وسأل ساداهتم بعد ما أسلموا رسول اهلل صلى اهلل مخسة عش

غري أن من أصحابنا من زعم  .أولئك عتقاء اهلل  ومل يردهم ومل يعوضهم منهم  :عليه وسلم فقال
إذا قال ذلك اإلمام  :من خرج إلينا من عبد فهو حر  فقال  :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

يعتقون قاله اإلمام أو مل يقله وهبذا القول  :عتقهم وإذا مل يقل أجعلهم على الرق ومنهم من قالأ
إذا خرجت أم الولد فهي حرة ولو سبقت سيدها احلرة ألهنا خترج من رق حال املسبية  :نقول

بيل لزوجها استؤميت واسترقاقها بعد احلرية أكثر من انفساخ ما بينها وبني زوجها وتستربأ حبيضة وال س
وكذلك أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف سيب هوازن ومل يسأل عن ذات زوج  .األول عليها

هذه  :وال غريها أو ال ترى أن األمة خترج مملوكة فتاري حرة فكيف جيوز أن جيمع بني اثنني خمتلفني
  تسترق بعد احلرية وتلك تعتق بعد الرق

 ID ' '   لطريقني اللذين ذكرمها وهو غلط من بعض الرواة الذين سقوط املعدود إال من ا
 ال يتقنون لفظ 

  
  .احلديث  
  
 يتربان بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  



 ان املعدود مذكرا أو مؤنثا غريها فال وجه إال مطابقة هذا كله يف األيام والليايل أما إذا ك  
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
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 احلربية تسلم فتزوج وهي حامل  

ءت من دار احلرب حامال فتزوجت إذا كانت املرأة املسلمة اليت جا :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل 
ذلك يف السبايا فأما املسلمات فقد مضت السنة أن أزواجهن أحق  :وقال األوزاعي .فنكاحها فاسد

إن تزوجهن فاسد وإمنا قاس أبو حنيفة  :وقال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل .هبن إذا أسلموا يف العدة
ال توطأ احلباىل من الفيء حىت يضعن    :سلمهذا على السبايا على قول رسول اهلل صلى اهلل عليه و

إذا سبيت املرأة حامال مل توطأ بامللك  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فكذلك املسلمات :قال
حىت تضع وإن خرجت مسلمة فنكحت قبل أن تضع فالنكاح مفسوخ وإذا خرج زوجها قبل أن تضع 

  .سألة األوىلفهو أحق هبا ما كانت العدة وهذه معتدة وهذه مثل امل
  
 يف احلريب يسلم وعنده مخس نسوة  

قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل يف رجل من أهل دار احلرب تزوج مخس نسوة يف عقدة مث أسلم هو وهن  
أيتهن  :بلغنا أنه قال :وقال األوزاعي .إنه يفرق بينه وبينهن :مجيعا وخرجوا إىل دار اإلسالم
وقد بلغنا من  .ما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو كما قال شاء وقال أبو يوسف رمحه اهلل

هذا ما قال األوزاعي وهو عندنا شاذ والشاذ من احلديث ال يؤخذ به ألن اهلل تبارك وتعاىل مل حيل نكاح 
فما كان من فوق ذلك كله فحرام من اهلل يف كتابه فاخلامسة ونكاح األم واألخت سواء يف  .األربع

أو تزوج أختني يف  .فلو أن حربيا تزوج أما وابنتها أكنت أدعهما على النكاح .حرامذلك كله 



عقدة النكاح مث أسلموا أكنت أدعهما على النكاح وقد دخل باألم والبنت أو باألختني فكذلك اخلمس 
أخربنا احلسن بن عمارة عن  .ولو كن يف عقد متفرقات جاز نكاح األربع وفارق اآلخرة .يف عقدة
قال  .نثبت األربع األول ونفرق بينه وبني اخلامسة :بن عتيبة عن إبراهيم أنه قال يف ذلك حكم

أخربنا الثقة أحسبه ابن علية فإن ال يكن ابن علية فالثقة عن معمر عن  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
 عليه الزهري عن سامل عن أبيه أن غيالن بن سلمة أسلم وحتته عشر نسوة فقال رسول اهلل صلى اهلل

أمسك أربعا وفارق سائرهن  أخربنا الثقة عن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن عبد اجمليد بن   :وسلم
أسلمت وعندي مخس نسوة فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه  :عوف عن نوفل بن معاوية الديلي قال

 سني اختر منهن أربعا وفارق واحدة  فعمدت إىل عجوز أقدمهن عاقر عندي منذ مخ  :وسلم
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كلمنا على حديث الزهري  :فقال يل قائل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .أو ستني سنة فطلقتها  

فقد حيتمل أن يكون قال  :ما ذاك فافعل قال :قلت .واعفنا من حديث نوفل بن معاوية الديلي
  .ال :ه داللة منه قالوجتده يف احلديث أو جتد علي :قلت .أمسك األوائل وفارق األواخر :له

أو  .أمسك أربعا إن كن شبابا وفارق العجائز :وحيتمل أن يكون قال له :قلت .ولكن حيتمله 
 .قل كل كالم إال وهو حيتمل ولكن احلديث على ظاهره :قال .أمسك العجائز وفارق الشباب

 :لك قالفظاهر احلديث خبالف ما قلتم ولو مل يكن يف حديث كنت قد أخطأت أصل قو :قلنا

فإن زعمت أنك تنظر يف العقدة وتنظر يف التمام  .عقدة ومتام :وأين قلت يف النكاح شيئان
وإن كان لو كان يف  .أنظر كل نكاح مضى يف الشرك فإن كان يف اإلسالم أجزته فأجيزه :فتقول

 :قلت .فأنا أقوله وال أدع أصل قويل :قال .تركت أصل قولك .اإلسالم مل أجزه فأرده

  .أجل :ت غيالن أليس بوثين ونساؤه وثنيات وشهوده وثنيون قالأفرأي

 :قلت .ال :فلو كان يف اإلسالم فتزوج بشهود وثنيني أو ويل وثين أجيوز نكاحه قال :قلت 

فأحسن حاله يف النكاح حال لو ابتدأ فيها النكاح يف اإلسالم رددته مع أنا نروي أهنم قد ينكحون بغري 



أما ما قلت إن خالف السنة فنفسيه  :ز يف أهل الشرك إال واحد من قولنيشهود ويف العدة وما جا
وإما أن ال تنظر إىل العقدة وجتعله معفوا هلم كما عفي  .كله ونكلفه بأن يبتدىء النكاح يف اإلسالم

هلم ما هو أعظم منه من الشرك والدماء والتباعات وتنظر إىل ما أدركه اإلسالم من األزواج فإن كن 
كثر من أربع أمرته بفراق األكثر ألنه ال حيل اجلمع بني أكثر من أربع وإن كن أختني أمرته بفراق عددا أ

وإن كن ذوات حمارم فرقت بينه وبينهن فتكون قد عفوت العقدة  .إحدامها ألنه ال حيل اجلمع بينهما
رته معه وإن فإن كان يالح أن يبتدئ نكاحه يف اإلسالم أقر .ونظرت إىل ما أدركه اإلسالم منهن

اتقوا اهلل   :قال اهلل عز وجل .كان ال يالح رددته كما حكم اهلل ورسوله فيما أدرك من احملرم
وهم ال يظلمون  ووضع رسول اهلل صلى   :وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني  اآلية إىل قوله

ا قبض ربا يف اجلاهلية أن يرده اهلل عليه وسلم حبكم اهلل كل ربا أدركه اإلسالم ومل يقبض ومل يأمر أحد
وهكذا حكم يف األزواج عفا العقدة ونظر فيما أدركه مملوكا بالعقدة فما حل فيه من العدد أقره وما 

  حرم من

 ID ' '   سيقولون ثالثة ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل
 رابعهم كلبهم ويقولون 

  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (يب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهممخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغ  
  
   
 

 2969 :صفحة 
 
   
 يف املسلم يدخل دار احلرب بأمان فيشتري دارا أو غريها  

عن رجل مسلم دخل دار احلرب بأمان فاشترى دارا أو أرضا  :سئل أبو حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه 
أما الدور واألرضون فهي يفء للمسلمني وأما الرقيق  :الأو رقيقا أو ثيابا فظهر عليه املسلمون ق

فتح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكة عنوة  :وقال األوزاعي .واملتاع فهو للرجل الذي اشتراه



إن  :قال أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل .فيلى بني املهاجرين وأرضهم ودورهم مبكة ومل جيعلها فيئا
من أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل   :عفا عن مكة وأهلها وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

املسجد فهو آمن ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن  وهنى عن القتل إال نفرا قد مساهم إال أن يقاتل 
خريا أخ كرمي   :ما ترون أين صانع بكم  قالوا  :أحدا فيقتل وقال هلم حني اجتمعوا يف املسجد

اذهبوا فأنتم الطلقاء  ومل جيعل شيئا قليال وال كثريا من متاعهم فيئا وقد   :وابن أخ كرمي قال
وتفهم فيما أتاك عن  .أخربتك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليس يف هذا كغريه فهذا من ذلك

فأما الرجل الذي دخل دار احلرب فالقول فيه  .النيب صلى اهلل عليه وسلم فإن لذلك وجوها ومعاين
املتاع والثياب والرقيق للذي اشترى والدور واألرضون يفء ألن  :أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل كما قال

قال الشافعي رمحه اهلل  .الدور واألرضني ال حتول وال حيوزها املسلم واملتاع والثياب حترز وحتول
يدخلها ولكنه مل يانع يف احلجة مبكة وال أبو يوسف شيئا مل  :القول ما قال األوزاعي :تعاىل

والذين قاتلوا وأذن يف  .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنوة وإمنا دخلها سلما وقد سبق هلم أمان
فأي شيء يغنم  .قتلهم هم أبعاض قتلة خزاعة وليس هلم مبكة دور وال مال إمنا هم قوم هربوا إليها

م أمان وادعى خالد أهنم بدؤوه ممن ال مال له وأما غريهم ممن خالد بن الوليد بدأهم بالقتال فلم يعقد هل
مث أسلموا قبل أن يظهروا هلم محى شيء ومن مل يسلم صار إىل قبول األمان بإلقاء السالح ودخول 

من أغلق داره فهو آمن ومن ألقى السالح   :وقد تقدم من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .داره
وما يقتدى فيما صنع رسول اهلل  .ال هذافهو آمن  فمال من يغنم مال من له أمان وال غنيمة على م

إن  :أرأيت حني قلنا حنن وهو يف رجال أهل احلرب املأمور به .صلى اهلل عليه وسلم إال مبا صنع
أليس إمنا قلنا ذلك أن رسول اهلل  .اإلمام خمري بني أن يقتلهم أو يفادي هبم أو مين عليهم أو يسترقهم

سرية كلها أفرأيت إن عارضنا أحد مبثل ما عارض به أبو يوسف صلى اهلل عليه وسلم سار فيهم هبذه ال
 ليس إلمام بعد رسول اهلل صلى  :فقال
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يف  :أو قال .اهلل عليه وسلم من هذا شيء ولرسول صلى اهلل عليه وسلم من هذا ما ليس للناس  
ربعة األمخاس ليس هذا لإلمام كل ما فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من إعطاء السلب وقسم األ

إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املعلم بني احلق والباطل فما فعل هو  :هل احلجة عليه إال أن يقال
ولو دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكة  .احلق وعلينا أن نفعله فكذلك هي على أيب يوسف

ا أن نترك له ماله كما لنا يف األسارى أن حنكم فيما ظهر عليه عنوة لن :عنوة فترك هلم أمواهلم قلنا
قد خص اهلل  :فإن قال قائل .فيهم أحكاما خمتلفة كما حكم فيهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

كلها مبينة يف كتاب اهلل عز وجل أو سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو  :رسوله بأشياء قيل
ء فيبينه اهلل مث رسوله صلى اهلل عليه وسلم أن يقال يف ولو جاز إذ كان خماوصا بشي .فيهما معا

إنه خا  برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :شيء مل يبينه اهلل عز وجل مث رسوله صلى اهلل عليه وسلم
دون الناس لعل هذا من اخلا  برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جاز ذلك يف كل حكمه فيرجت 

  .أحكامه من أيدينا

وقد أسلم ابنا  .عل اهلل هذا ألحد حىت يبني اهلل مث رسوله صلى اهلل عليه وسلم أنه خا ولكن مل جي 
سعية القرظيان من بين قريظة ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حائم عليهم قد حارهم فترك رسول اهلل 

فة من هذا صلى اهلل عليه وسلم هلما دورمها وأمواهلما من النيل واألرض وغريها والذي قال أبو حني
وكيف جيوز أن يغنم مال املسلم وقد منعه اهلل بدينه وكيف ولو جاز أن يغنم  .خالف السنة والقياس

ماله بكينونته يف بالد احلرب جاز أن يغنم كل ما عليه من ثيابه ويف يديه من ماله ورقيقه أرأيت لو قال 
حبال فتركه إياها ليس برضا بأن  ال تغنم دوره وال أرضوه من قبل أنه ال يقدر على حتويلهما :رجل

يقرها بني املشركني إال بالضرورة ويغنم كل مال استطاع أن حيوله من ذهب أو ورق أو عرض من 
العروض ألن تركه ذلك يف بالد العدو الذين هو بني أظهرهم رضا منه بأن يكون مباحا ما احلجة عليه 

اهلم إال حبقها فحيث كانوا فحرمة اإلسالم هلم هل هي إال أن اهلل عز وجل منع باإلسالم دماءهم وأمو
ولو جاز هذا عندنا جاز أن يسترق املسلم بني ظهراين املشركني  .ثابتة يف حترمي دمائهم وأمواهلم

  .فيكون حكمه حكم من حوله ولكن اهلل عز وجل فرق باإلسالم بني أهله وغريهم
  



 ID ' '   عليها تسعة ) :و قال تعاىل (ثالثة إال رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم
  :وقال تعاىل (عشر
  

 فاملعدود يف هذه اآليات كلها مذكر وقد حذف يف اآلية األوىل والثانية  (وكنتم أزواجا ثالثة)  
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 اكتساب املرتد املال يف ردته  

املرتد عن اإلسالم إذا اكتسب  سئل أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل عليه عن :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وقال  .ما اكتسب يف بيت املال ألن دمه حالل فحل ماله :فقال .ماال يف ردته مث قتل على الردة
مال املرتد الذي كان يف دار اإلسالم والذي اكتسب يف الردة مرياث بني  :أبو يوسف رمحه اهلل تعاىل

سعود وزيد بن ثابت رضي اهلل تعاىل عنهم أهنم وبلغنا عن علي بن أيب طالب وابن م .ورثته املسلمني
إمنا هذا فيما كان له قبل  :مرياث املرتد لورثته املسلمني وقال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل :قالوا
قال  .مها سواء ما اكتسب املرتد يف الردة وقبل ذلك ال يكون فيئا :وقال أبو يوسف .الردة

ألن  .املرتد يف ردته أو كان له قبل الردة سواء وهو يفءكل ما اكتسب  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل
اهلل تبارك وتعاىل منع الدماء باإلسالم ومنع األموال بالذي منع به الدماء فإذا خرج الرجل من اإلسالم 

وكان أهون من دمه ألنه  .إىل أن يباح دمه بالكفر كما كان يكون مباحا قبل أن يسلم يباح معه ماله
وليس قتلنا  .لدمه فلما هتكت حرمة الدم كانت حرمة املال أهتك وأيسر من الدم كان ممنوعا تبعا

إياه على الردة كقتلنا إياه على الزنا وال القتل وال احملاربة تلك حدود لسنا خنرجه هبا من أحكام اإلسالم 
ول وليس هكذا املرتد املرتد يعود دمه مباحا بالق .وهو فيها وارث موروث كما قبل أن حيدثها

ما  :يكون مرياث املرتد لورثته من املسلمني فقبل لبعض من يذهب مذهبه :بالشرك وقال أبو حنيفة
روينا عن علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه أنه قتل رجال وورث  :فقالوا .احلجة لكم يف هذا



يف مرياثه شيئا ولو أما احلفاظ منكم فال يروون إال قتله وال يروون  :قلنا .مرياثه ورثته من املسلمني
كان ثابتا عن علي رضي اهلل تعاىل عنه مل يكن فيه حجة عندنا وعندكم ألنا وإياكم نروي عن رسول 

صلى اهلل عليه وسلم أخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم خالف
ه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه بن احلسني عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي اهلل تعاىل عن

أفيعدو  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم    :وسلم قال
فحكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن  :قلنا .بل كافر :املرتد أن يكون كافرا أو مسلما قال

ال يذهب مثل هذا عن علي بن أيب  :فإن قلت :قال .ال يرث مسلم كافرا وال يرث كافر مسلما
فيعارضك غريك مبا  :قلنا .طالب وأقول هبذا احلديث وأقول إمنا عىن به بعض الكافرين دون بعض

 إن  :فيقول .هو أقوى عليك يف احلجة من هذا
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فاهتمه عليا قد أخرب حبديث األشجعيني عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حديث بروع بنت واشق   

فزعمت أن ال حجة يف أحد مع  .ورده وقال خبالفه وقال معه ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت
وزعمت أن عمارا حدث عمر بن اخلطاب  .لو ثبت :النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو كما قلت

علي أن ال رضي اهلل تعاىل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر اجلنب أن يتيمم فرده عليه عمر وأقام 
  .يتيمم اجلنب هو وابن مسعود وتأول ابن مسعود فيه القرآن

فكيف مل تقل مبثل هذا يف  .فزعمت أن قول من قال كان أوىل من قول من رده وهو كما قلت 
ال يرث املسلم الكافر  وأنت ال تروي عن علي أنه مسعه من   :حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم

 :وال أخرب به عنه وقد روي عن معاذ بن جبل أنه ورث مسلما من ذمي فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم

ال يذهب  :نرثهم وال يرثونا كما حتل لنا نساؤهم وال حيل هلم نساؤنا أفرأيت إن قال قائل هبذا وقال
ولعل النيب صلى اهلل عليه وسلم إمنا أراد هبذا مشركي أهل األوثان دون  .على معاذ شيء حفظه أسامة

أو رأيت إذ زعمت أن حكم املرتد خمالف  .الكتاب أال يكون هذا أوىل أن يكون له شبهة منكأهل 



يف املرياث حكم املشرك غريه مل مل تورثه هو من ورثته من املسلمني كما تورثهم منه فتكون قد قلت 
ويت عن علي قوال واحدا أخرجته فيه من مجلة املشركني مبا ثبت له من حرمة اإلسالم فما قلت فيه مبا ر

ال يرث املسلم وإذا ورث عقلنا أنه يورثه وال مبا روي عن النيب صلى  :رضي اهلل تعاىل عنه ألنه مل يقل
اهلل عليه وسلم وال بالقياس ألن املسلمني الذي أدركنا حنن وأنت ال خيتلفون يف أن الكافر ال يرث 

ك قالوا يف اململوكني وإمنا ورثوا يف وكذل .املسلم واملسلم ال يرث الكافر غري ما ادعيت يف املرتد
  .هذين الوجهني من يورثون منه ومل يتحكموا فيورثون من رجل وال يورثونه

  
 ID ' '    والثالثة والرابعة وأيت به موصوفا يف اخلامسة وثبتت التاء يف مجيع ذلك وكذلك

  :قوله تعاىل
  

 ذف التاء يف مثل ذلك حيتاج إىل نقل والقول جبواز ح (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)  
  
  .وال يكاد يقدر عليه  
  
 إمنا حذفت اهلاء من ستة ألن  :(بست من شوال) :وقال النووي يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  
  
 العرب إمنا تلتزم اإلتيان باهلاء يف املذكر الذي هو دون أحد عشر إذا صرحت بلفظ املذكر   
  
 :فأما إذا مل يأتوا بلفظ املذكر فيجوز إثبات اهلاء وحذفها فتقول (ومثانية أيام) :كقوله اهلل تعاىل  

  .سومزوكل ةظوفحم قوقحال عيمج 
  
 صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد األيام ونقله الفراء وابن السكيت وغريمها عن العرب وال   
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 ذبيحة املرتد  

ال تؤكل ذبيحة املرتد وإن كان يهوديا أو نارانيا ألنه ليس  :اىل عنهقال أبو حنيفة رضي اهلل تع 
معىن قول الفقهاء أن من توىل قوما  :وقال األوزاعي .ال يترك املرتد حىت يقتل أو يسلم .مبنزلته

فهو منهم وكان املسلمون إذا دخلوا أرض احلرب أكلوا ما وجدوا يف بيوهتم من اللحم وغريه ودماؤهم 
 .طعام أهل الكتاب وأهل الذمة سواء ال بأس بذبائحهم وطعامهم كله :أبو يوسف وقال .حالل

أال ترى أين أقبل من أهل الكتاب مجيعا ومن  .فأما املرتد فليس لشبه أهل الكتاب يف هذا وإن واالهم
م فيه والسنة يف املرتد خمالفة للسنة يف املشركني واحلك .أهل الشرك اجلزية وال أقبل من املرتد اجلزية

أال ترى أن امرأة لو ارتدت عن اإلسالم إىل النارانية فتزوجها مسلم مل جيز  .خمالف للحكم فيهم
أخربنا  .ذلك وكذلك لو تزوجها ناراين مل جيز ذلك أيضا ولو تزوج مسلم نارانية جاز ذلك

ن ذبائح احلسن بن عمارة عن احلكم بن عتيبة عن ابن عباس عن علي رضي اهلل تعاىل عنه أنه سئل ع
 :ال بأس بأكل ذبائحهم وقال أبو يوسف :فكره نكاح نسائهم وقال :أهل الكتاب ومناكحتهم

  .وال تؤكل ذبيحة املرتد :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .فاملرتد أشد من ذلك
  

 ID ' '   يتوقف فيه إال جاهل غيب.  
  
 احلذف كما حكاه  -ن العرب والظاهر أن مراده مبا نقله الفراء وابن السكيت وغريمها ع  
  
 الكسائي وأما التاريح بالوجهني عن العرب فميالف لكالم سيبويه والزخمشري فينبغي أن   
  
 جواز الوجهني قد ثبت من كالم سيبويه كما  :يتوقف فيه إذ ليس يف كالمه تاريح بنقله نعم  
  
  .سبق وإن كان أحدمها يل سيحد كالم العرب  
  
 يف حكاية الكسائي وال يلتفت إىل هذا الطعن مع صحة احلديث مبثله وطعن بعضهم   
  



 أنه ملا ثبت  :ومعاضدة الفراء وابن السكيت وغريمها للكسائي وكل منهم إمام وتوجيهها  
  
 سرت مخسا وأنت تريد األيام والليايل مجيعا كما سبق من كالم سيبويه وكما دلت  :جواز  
  
 ذاك إال لتغليب الليايل على األيام وجعل األيام تابعة لليايل أجري عليها  عليه اآلية الكرمية وما  
  
 صمت  :أو .سرت مخسا وأنت تريد األيام :هذا احلكم عند إرادة األيام وحدها كقولك  
  
 مخسا إذ ال ميكن إرادة الليايل يف الاوم وصار اليوم كأنه مندرج حتت اسم الليلة وجزء منها   
  
 بامسها سواء أريدت حقيقة ذلك االسم من الليلة واليوم تابع هلا أم مل ترد واقتار  فيدل عليه  
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 العبد يسرق من الغنيمة  

 :أيقطع قال :سئل أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل عن العبد يسرق من الغنيمة وسيده يف ذلك اجليش 

الغنيمة شيء وألن سيده لو أعتق شيئا من ذلك يقطع ألن العبد ليس له من  :وقال األوزاعي .ال
وقد بلغنا عن علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه أنه قطع  .السيب وله فيهم نايب كان عتقه باطال

حدثنا بعض أشياخنا عن  .ال يقطع يف ذلك :وقال أبو يوسف .رقيقا سرقوا من دار اإلمارة
وسلم أن عبدا من اجليش سرق من اخلمس فلم يقطعه ميمون بن مهران عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

حدثنا بعض أشياخنا عن مساك بن حرب عن النابغة عن علي بن  .مال اهلل بعضه يف بعض :وقال
وعلى  :أن رجال سرق مغفرا من املغنم فلم يقطعه وقال أبو يوسف :أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه
ال حق له يف املغنم فقد حدثنا بعض أشياخنا عن  :أما قوله .هذا مجاعة فقهائنا ال خيتلفون فيه



حدثنا بعض  .الزهري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رضخ للعبيد يف املغنم ومل يضرب هلم بسهم
 :أشياخنا عن عمري موىل آيب اللحم عن العبد الذي أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم خيرب يسأله قال

قال  .لدته فأعطاين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من خرثي املتاعتقلد هذا السيف فتق :فقال يل
القول ما قال أبو حنيفة ضرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لألحرار  :الشافعي رمحه اهلل تعاىل

بالسهمان ورضخ للعبيد فإذا سرق أحد حضر املغنم شيئا مل أر عليه قطعا ألن الشركة بالقليل والكثري 
  .سواء
  

 ID ' '   على إرادة ما يتبعها وهو اليوم.  
  
 وهذا إن صح ال يعارض قول سيبويه  .صمت مخسة وأنه فايح :ونقل أبو حيان أنه يقال  
  
 والزخمشري ألهنما إمنا قاال فيما ميكن إرادة الليايل واأليام مجيعا وال شك أنه عند إراهتما تغلب   
  
 ة املذكر فقط فالتذكري وإثبات اهلاء هو األصل واحلذف الليايل فيضعف التذكري وأما عند إراد  
  
 ورد يف احلديث وحكاه الكسائي فالوجهان فيه فايحان خبالف القسم األول فإن احلذف فيه   
  
 صمنا مخسة كما ادعاه أبو حيان ولعله أخذه من ابن عافور فإن  :أفاح هذا إن ثبت  
  
  .وقف فيهثبت ذلك صرحيا من كالم غريه وإال فليت  
  
 مع سقوط املعدود أو  (ست من شوال) سقوط اهلاء يف :وقال شيينا ابو حممد الدمياطي  
  
 مع ثبوت األيام هو احملفوظ الفايح وورد يف بعض الطرق املتقدمة  (ستة)ثبوت اهلاء يف   
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 الرجل يسرق من الغنيمة ألبيه فيها سهم  

اهلل تعاىل عن الرجل يسرق من الغنيمة وقد كان أبوه يف ذلك اجلند أو أخوه أو  سئل أبو حنيفة رمحه 
 .ال يقطع واحد من هؤالء :أو امرأة سرقت من ذلك وزوجها يف اجلند فقال .ذو رحم حمرم

ال يقطعون وهؤالء والعبيد يف  :وقال أبو يوسف .يقطعون وال يبطل احلد عنهم :وقال األوزاعي
ال سرق من أبيه أو أخيه أو امرأته واملرأة من زوجها هل يقطع واحد من أرأيت رج .ذلك سواء

هؤالء ليس يقطع واحد من هؤالء وقد جاء احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  أنت ومالك 
إن كان السارق من هؤالء شهد املغنم مل  :ألبيك  فكيف يقطع هذا قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل

فأما املرأة  .ال يقطع الرجل وال أبوه فيما سرق من مال ابنه أو أبيه ألنه شريك فيهيقطع ألنه شريك و
حيضر زوجها الغنيمة أو األخ وغريه فكل هؤالء سراق ألن كل واحد من هؤالء لو سرق من صاحبه 

  .شيئا مل يأمتنه عليه قطعته
  
 الايب يسىب مث ميوت  

سىب وأبوه كافر وقعا يف سهم رجل مث مات أبوه وهو كافر سئل أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل عن الايب ي 
 .ال يالى عليه وهو على دين أبيه ألنه مل يقر باإلسالم :مث مات الغالم قبل أن يتكلم باإلسالم فقال

لو مل يكن معه أبوه وخرج أبوه مستأمنا  :وقال .مواله أوىل من أبيه يالى عليه :وقال األوزاعي
إذا مل يسب معه أبوه كان مسلما ليس ملواله أن  :وقال أبو يوسف .ن أبيهلكان ملواله أن يبيعه م

أنه ال بأس أن يباع السيب ويرد إىل دار  :يبيعه من أبيه إذا دخل بأمان وهو ينقض قول األوزاعي
فالقول يف هذا ما قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل إذا كان معه أبواه أو  .احلرب يف مسألة قبل هذا

قال الشافعي  .هو على دينه حىت يقر باإلسالم وإن مل يكن معه أبواه أو أحدمها فهو مسلمأحدمها ف
سىب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نساء بين قريظة وذراريهم فباعهم من املشركني  :رمحه اهلل تعاىل

ل اهلل فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجوز وولدها من النيب صلى اهلل عليه وسلم وبعث رسو



ثلثا إىل هتامة وثلثا إىل جند وثلثا إىل طريق الشام فبيعوا  :صلى اهلل عليه وسلم مبا بقي من السبايا ثالثا
وقد حيتمل هذا أن يكون من أجل أن أمهات  .باخليل والسالح واإلبل واملال وفيهم الاغري والكبري

وا مع أمهاهتم فال بأس أن يباعوا من األطفال معهم وحيتمل أن يكون يف األطفال من ال أم له فإذا سب
  .املشركني

 وكذلك لو سبوا مع آبائهم ولو مات أمهاهتم وآباؤهم قبل أن يبلغوا فيافوا اإلسالم مل يكن لنا  
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ولنا بيعهم بعد موت أمهاهتم  .أن نالي عليهم وهم على دين األمهات واآلباء إذا كان السباء معا  

ألنا قد حكمنا عليهم بأن حكم الشرك ثابت عليهم إذا تركنا الاالة عليهم كما حكمنا من املشركني 
وكذلك  .به وهم مع آبائهم ال فرق بني ذلك إذا لزمهم حكم الشرك كان لنا بيعهم من املشركني

  .النساء البوالغ قد استوهب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جارية بالغة من أصحابه ففدى هبا رجلني
  
 املدبرة وأم الولد تسبيان هل يطؤمها سيدمها إذا دخل بأمان  

إنه ال  :سئل أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل عن املدبرة أسرها العدو وأم الولد فدخل سيدمها بأمان فقال 
ال حيل له أن يطأ فرجا  :وقال األوزاعي .بأس أن يطأمها إن لقيهما ألهنما له وألهنم مل حيوزومها

ولو لقيها وليس هلا زوج ما كان له أن يطأها حىت خيلوا بينها  . سرا والزوج الكافر عالنيةيطؤه املوىل
قول األوزاعي هذا  .وقال أبو يوسف .ولو كان له ولد منها كانوا أملك به منه .وبينه وخيرج هبا
وكره ال بأس أن يطأ السيب يف دار احلرب  :قال األوزاعي يف غري هذه املسألة .ينقض بعضه بعضا

كان أبو حنيفة يكره أن يطأ  :أن يطأ أم الولد اليت ال شأن له يف ملكها كيف هذا قال أبو يوسف
وكره له املقام فيها وكره له أن  .الرجل امرأته أو مدبرته أو أمته يف دار احلرب ألهنا ليست بدار مقام
ولد واملدبرة ليس ميلكهما أم ال :يكون له فيها نسل على قياس ما قال يف مناكحتهم ولكنه كان يقول

إن كان هلا زوج  :إن وطئهما يف دار احلرب فقد وطىء ما ميلك ومل يكن يقول :العدو وكان يقول
  .هنالك يطؤها إن ملوالها أن يطأها



زعم أبو يوسف أن قول األوزاعي ينقض بعضه بعضا روي عنه أنه  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل 
وقد وطىء أصحاب رسول اهلل  .الد العدو وهو كما قال األوزاعيال بأس بوطء السيب بب :قال

صلى اهلل عليه وسلم بعد االسترباء يف بالد العدو وعرس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بافية بالاهباء 
وهي غري بالد املسلمني يومئذ والسيب قد جرى عليهم الرق وانقطعت العام بينهم وبني من ميلكهم 

وكره األوزاعي أن يطأ الرجل أم ولده وهي زوجة لغريه أبو حنيفة كان أوىل أن  .بنكاح أو شراء
أحدمها ما يزعم أن شاهدين لو شهدا على  :من قبل معنيني .يكره هذا يف أصل قوله من األوزاعي

رجل بزور أنه طلق امرأته ثالثا ففرق القاضي بينهما كان ألحدمها أن ينكحها حالال وهو يعلم أهنا 
أنه يكره أن يطأ الرجل ما ملكت ميينه يف بالد العدو فهو أوىل أن ينسب يف  :والثاين .ريهزوجة لغ

 تناقض القول يف هذا من األوزاعي وليس هو 
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 .كما قال األوزاعي للرجل أن يطأ أم ولده وأمته يف بالد العدو وليس ميلك العدو من املسلمني شيئا  

و ظفروا بشيء أحرزه العدو وحضر صاحبه قبل القسم كان أحق به من املسلمني أال ترى أن املسلمني ل
الذين أوجفوا عليه ولو كان العدو ملكوه ملكا تاما ما كان إال ملن أوجف عليه كما يكون سائر ملكهم 

  .غري أنا حنب للرجل إذا شركه يف بضع جاريته غريه أن يتوقى وطأها للولد

 :وقال األوزاعي .إذا اشترى الرجل أمته فليس له أن يطأها :تعاىلقال أبو حنيفة رمحه اهلل  

قد  :قال أبو حنيفة ال يطؤها وكان ينهى عن هذا أشد النهي ويقول :وقال أبو يوسف .يطؤها
أحرزها أهل الشرك ولو أعتقوها جاز عتقهم فكيف يطؤها موالها وليست هذه كاملدبرة وأم الولد ألن 

وإذا  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .وال ميلكون أم الولد وال املدبرةأهل الشرك ميلكون األمة 
أشترى الرجل أمته من املشركني بعد ما حيرزوهنا فأحب إيل أن ال يطأها حىت يستربئها كما ال يطؤها لو 

وكذلك أم  .نكحت نكاحا فاسدا وأصيبت حىت يستربئها حبيضة وقد صارت إىل من كان يستحلها
 :ة وليس ميلك العدو على أحد من املسلمني شيئا ملكا صحيحا ملا وصفت من أنهالولد واملدبر



يوجف على ما أحرزوا املسلمون فيملكونه ملكا ياح عن املشركني فيأيت صاحبه قبل أن يقسم فيكون 
وكيف ميلك العدو على املسلمني وقد منع اهلل أموال املسلمني بدينه  .أحق به من املوجفني عليه

وهم من املشركني فجعلهم ميلكون رقاهبم وأمواهلم مىت قدروا عليها أفيجوز أن يكون من وخوهلم عد
ولو أعتقوا  .ميلكونه مىت قدروا عليه أن ميلك عليهم هذا حمال أن ميلك على من أملكه مىت قدرت عليه

له العتق  وإذا كان الغاصب من املسلمني ال جيوز .مجيع ما أحرزوا من رقيق املسلمني مل جيز هلم عتق
قد روي عن النيب صلى اهلل عليه  :فإن قال قائل .فيما غاب فاملشرك أوىل أن ال جيوز له ذلك

ولو ثبت كان من أسلم على شيء جيوز له  .وسلم  من أسلم على شيء فهو له  فهذا مما ال يثبت
سلمني أرأيت لو استرقوا أحرارا من امل :قيل .ما دل على هذا :فإن قال قائل .ملكه فهو له

فيدل هذا على خالفك احلديث وأن معناه كما  :قيل .ال :فأسلموا عليهم أيكونون هلم فإن قال
  .قلنا

 :فإن قال .مثل ما كان جيوز للمسلمني ملكه :قيل .ما هذا الذي جيوز هلم ملكه :فإن قال 

ىب فإن س .مثل سيب املسلمني هلم وأخذهم ألمواهلم فذلك هلم جائز حالل :قيل .فأين ذلك
 بعضهم بعضا وأخذ بعضهم مال بعض مث أسلم السايب اآلخذ فهو له ألنه أخذ رقبة وماال غري 

   
 

 2978 :صفحة 
 
وأما مال املسلمينا فمما منعه اهلل تعاىل باإلسالم حىت لو أن مسلما أخذ منه شيئا كان عليه  .ممنوع  

  .املسلم على املسلم رده ومل يكن له ملكه فاملشرك أوىل أن ال ميلك على املسلم من
  
 احلريب يسلم يف دار احلرب وله هبا مال  

قال أبو حنيفة يف الرجل من أهل احلرب يسلم يف دار احلرب وله هبا مال مث يظهر املسلمون على تلك  
إنه يترك له ما كان له يف يديه من ماله ورقيقه ومتاعه وولده الاغار وما كان من أرض أو دار  :الدار

كانت مكة  :وقال األوزاعي .وامرأته إذا كانت كافرة فإذا كانت حبلى فما يف بطنها يفءفهو يفء 
دار حرب ظهر عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واملسلمون وفيها رجال مسلمون فلم يقبض هلم 



قد  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دارا وال أرضا وال امرأة وأمن الناس وعفا عنهم قال أبو يوسف
نقض األوزاعي حجته هذه أال ترى أنه قد عفا عن الناس كلهم وأمنهم الكافر منهم واملؤمن ومل يكن يف 

 :قال الشافعي .مكة غنيمة وال يف هذه ال تشبه الدار اليت تكون فيئا يقتسمها املسلمون مبا فيها

اها يف مسألة قبل هذه الذي قال األوزاعي كما قال إال أنه مل يانع شيئا يف احتجاجه مبكة وقد بين
ولكن احلجة يف هذا أن ابين سعية القرظيني خرجا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه  .فتركنا تكريرها

وسلم وهو حماصر بين قريظة فأسلما فأحرز هلما إسالمهما دماءمها ومجيع أمواهلما من النيل والدور 
إلسالم الدماء ومل يؤسروا ومل حيرز وكيف جيوز أن حيرز هلم ا .وغريها وذلك معروف يف بين قريظة

هلم األموال وكيف جيوز أن حيرز هلم بعض األموال دون بعض أرأيت لو مل يكن يف هذا خرب أما كان 
إن حكمه حكم املسلم فيما جيوز له  :القياس إذا صار الرجل مسلما قبل أن يقدر عليه أن يقال

ن ماله إال ما مل يكن يستطيع حتويله أما ما يكون غري حمرز له م :اإلسالم من دمه وماله أو يقال
يستطيع حتويله من ثيابه وماله وماشيته فال ألن تركه إياه يف بالد احلرب املباحة رضا منه بأن يكون 

حيرز له مجيع ماله إال ما ال  :أال يكون قوله أسد من قول من قال .مباحا إذ أمكنه حتويله فلم حيوله
  .رج من القياس والعقل والسنةيستطيع حتويله هذا القول خا

قال أبو حنيفة رضي اهلل تعاىل عنه يف الرجل من أهل احلرب خيرج مستأمنا إىل دار اإلسالم فيسلم فيها  
يترك له  :وقال األوزاعي .هم يفء أمجعون :مث يظهر املسلمون على الدار اليت فيها أهله وعياله
وسلم ملن معه من املسلمني أهله وعياله حني ظهر على  أهله وعياله كما ترك رسول اهلل صلى اهلل عليه

 ليس يف هذا حجة على أيب حنيفة وقد  :قال أبو يوسف .مكة
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 .ترك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألهل الشرك ممن أهله مبكة أمواهلم وعياهلم وعفا عنهم مجيعا  

بل خروج املسلم الذي كان مشركا إىل دار  .ة األوىلهذه مثل املسأل :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
فكيف  .اإلسالم أوىل أن حيرز له دمه وماله وعياله الذين مل يبلغوا من ولده من املسلم يف بالد الشرك



يترك لألول بعض ماله وال يترك هلذا الذي هو خري حاال منه بعض ماله بل مجيع ماله كله له وكل مولود 
 .وكل بالغ من ولده وزوجته يسىب ألن حكمهم حكم أنفسهم ال حكمه .له مل يبلغ متروك له

واحلجة  .ومن أحرز له اإلسالم دمه قبل أن يقدر عليه أحرز له اإلسالم ماله وماله أصغر قدرا من دمه
ليست  .وقد أصاب األوزاعي فيها وحجته مبكة وأهلها ليست بشيء .يف هذا مثل احلجة يف األوىل

لو كان هذا  :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل .ال يف هذه وال يف املسألة األوىلمكة من هذا بسبيل 
الرجل أسلم يف دار احلرب كان له ولده الاغار ألهنم مسلمون على دينه وما سوى ذلك من أهله وماله 

حال هذا كحال املهاجرين من مكة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه  :وقال األوزاعي .فهو يفء
قد فرغنا من القول يف هذا  :قال أبو يوسف .د إليه أهله وماله كما رده ألولئكير :وسلم

القول فيه ما قال  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .والقول فيه كما قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل
  .األوزاعي واحلجة فيه مثل احلجة يف األوليني

  
 ID ' '   مع سقوط  (ستة من شوال) :للدراوردي وحفص بن غياث ثبوت اهلاء يف
 األيام وهو غريب 

  
 انتهى ما قاله وذكر ذلك يف فضل إتباع رمضان بست من شوال  .غري صحيح وال فايح  
  
 ومجع فيه طرق احلديث الوارد فيها فرواه من نيف وستني طريقا ليس فيها ثبوت التاء مع   
  
 غلط من بعض الرواة الذين ال يتقنون لفظ سقوط املعدود إال من الطريقني اللذين ذكرمها وهو   
  
  .احلديث  
  
 يتربان بأنفسهن أربعة ) :وذكر الواحدي وغريه من املفسرين أن سقوط التاء من قوله تعاىل  
  
  .انتهى .لتغليب الليايل على األيام (أشهر وعشرا  
  



 غريها فال وجه إال مطابقة هذا كله يف األيام والليايل أما إذا كان املعدود مذكرا أو مؤنثا   
  
 القاعدة األصلية من إثبات التاء يف املذكر وحذفها يف املؤنث ذكرت املعدود أو حذفته قال   
  
سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ) :وقال تعاىل (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) :تعاىل  

 ويقولون 
  
 ما يكون م ) :وقال تعاىل (هم كلبهممخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامن  
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 املستأمن يسلم وخيرج إىل دار اإلسالم وقد استودع ماله  

لو كان أخذ من ماله شيئا فاستودعه رجال من أهل احلرب كان فيئا  :قال أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل 
لى اهلل عليه وسلم يوم فتح مكة واحتج يف ذلك بانع رسول اهلل ص .ال :وقال األوزاعي .أيضا
إن السنة  :وقال شريح .أحق من اقتدي به ومتسك بسنته رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :وقال

  .سبقت قياسكم هذا فاتبعوا وال تبتدعوا فإنكم لن تضلوا ما أخذمت باألثر

م يف األعاجم ليس يشبه الناس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال يشبه احلك :وقال أبو يوسف 
أال ترى أن مشركي العرب من غري أهل الكتاب ال ينبغي أن تؤخذ  .وأهل الكتاب احلكم يف العرب

وأن إماما لو  .منهم جزية وال يقبل منهم إال اإلسالم أو القتل وأن اجلزية تقبل من مشركي األعاجم
أو غنيمة يف يده مل يكن له أن ظهر على مدينة من مدائن الروم أو غريها من أهل الشرك حىت تاري فيئا 

يفتك منها شيئا وال يارفها عن الذي افتتحوها خيمسها ويقسهما بينهم وأن السنة هكذا كان اإلسالم 
وقال يف مكة رسول اهلل صلى اهلل عليه  .علي وليس هكذا فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

بعدي  وقد سىب رسول اهلل صلى اهلل عليه إن اهلل حرمها فلم حتل ألحد قبلي وال حتل ألحد   :وسلم



وسلم سيب هوازن وسىب يوم بين املاطلق ويوم خيرب يف غزوات من غزواته ظهر على أهلها وسىب ومل 
لو كان األمر على ما صنع يف مكة ما جاز ألحد من الناس  .يانع يف شيء من ذلك ما صنع يف مكة

كن األمر من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف مكة ول .أن يسيب أحدا أبدا وال كانت غنيمة وال يفء
مل يغنم من مكة  :على غري ما عليه املقاسم واملغامن فتفهم حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

وقد  .غنيمة من كافر وال مسلم وال سيب منها ال من عيال مسلم وال من عيال كافر وعفا عنهم مجيعا
ت به وفدى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من متسك حبقه من جاءته هوازن فكانت سنته ما أخرب

السيب كل رأس بستة فرائض فكان القول يف هذا غري القول يف أهل مكة وما صنع رسول اهلل صلى اهلل 
قد  :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل .عليه وسلم فهو حق كما صنع ليس ألحد بعده يف مثل هذا ما له

ومل ختتلف سنن رسول اهلل  .وقد بينا هذا .مر فيها على خالف ما قاال معاكثر التردد يف مكة واأل
صلى اهلل عليه وسلم قط ومل يسنت إال مبا علم من بعده أن يسنت إال ما بني اهلل له أنه جعله له خالاا 

يف  وأما قوله احلكم يف العرب غري احلكم .دون املؤمنني وبينه هو عليه السالم ومل خيتلف فيه من بعده
 العجم فقد ادعى أن مكة 
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دار حرب وهي دار حمرم فزعم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم حكم فيها خالف حكمه يف العرب   

ومل حيكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف شيء من ذلك وال غريه بشيء  .وهوازن وبين املاطلق
ريب وعجمي ومل يسب عربيا وال عجميا تقدم إسالم اختلف ولكنه سىب من ظفر به عنوة وغنمه من ع

 .وأهل مكة أسلموا ومنهم من قلل األمان وال شيء هلم هبا .الظفر به وال قبل أمانه وترك قتاله

ال تؤخذ اجلزية من العرب فنحن كنا على  :وأما قوله .فيؤخذ إمنا هم قوم من غري أهلها جلأوا إليها
قال فلم يكن لنا أن نقول إال احلق وقد أخذ رسول اهلل صلى اهلل  هذا أحر  لوال أن احلق يف غري ما

فأما عمر بن  .عليه وسلم اجلزية من أكيدر الغساين ويروون أنه صاحل رجاال من العرب على اجلزية
اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه ومن بعده اخللفاء إىل اليوم فقد أخذوا اجلزية من بين تغلب وتنوخ وهراة 



 .ط العرب وهم إىل الساعة مقيمون على النارانية فضعف عليهم الادقة وذلك جزيةوخليط من خلي

وإمنا اجلزية على األديان ال على اإلنسان ولوال أن نأمث بتمين الباطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما 
 قال وأن ال جيري صغار على عريب ولكن اهلل عز وجل أجل يف أعيننا من أن حنب غري ما قضى به

 
إن شاء اهلل  -األم لإلمام حممد بن إدريس الشافعي رضي اهلل عنه ويليه  :مت اجلزء السابع من كتاب 
- 
 
 

  


